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POVZETEK 

 

Tako v Sloveniji kot tudi v drugih razvitih državah potekajo intenzivni procesi 

demografskih sprememb. Zmanjševanje rodnosti, podaljševanje življenjske dobe in 

omejevanje migracij povzročajo spremembe v starostni strukturi prebivalstva. Število 

mlajših prebivalcev se zmanjšuje, število starejših pa povečuje. Prav tako se povečuje 

delež starejših prebivalcev. Takšni procesi povzročajo pomembne spremembe v socialnih 

sistemih, na primer na trgu dela, na področju šolstva, socialnega skrbstva, zdravstva in 

javnih financ. 

 

Več starejših prebivalcev pomeni dodaten pritisk na zdravstvene sisteme, ki se poleg tega 

soočajo še z rastjo stroškov, omejitvami pri financiranju ter s pomanjkanjem materialnih 

sredstev in osebja. Poznavanje okolja, v katerem bodo v prihodnje delovale zdravstvene 

organizacije, je pomembno tako za načrtovalce zdravstvene politike, za zdravstvene 

zavarovalnice, ki financirajo zdravstveni sistem, kot za menedžerje, ki bodo morali v 

prihodnje poskrbeti za racionalno poslovanje v svojih organizacijah. Pomemben del okolja, 

v katerem deluje zdravstveni sistem, je tudi prihodnje povpraševanje po zdravstvenih 

storitvah, ki predstavlja področje proučevanja v tej doktorski disertaciji.  

 

Pregled literature pokaže, da je vpliv staranja prebivalstva na izdatke za zdravstvene 

storitve, še posebej glede vpliva na nacionalne sisteme financiranja zdravstva, zelo dobro 

proučen. Raziskav, ki se ukvarjajo s področjem prihodnjega povpraševanja po zdravstvenih 

storitvah v povezavi s staranjem prebivalstva, je manj, raziskav, ki bi zagotovile pregled 

nad vsemi glavnimi področji zdravstvenih storitev in hkrati nad strukturo prihodnjega 

povpraševanja, pa v obstoječi literaturi nisem zasledil.  

 

Namen doktorske disertacije je dopolniti poznavanje problematike spreminjanja 

povpraševanja in strukture povpraševanja po zdravstvenih storitvah zaradi staranja 

prebivalstva v Sloveniji. Cilji raziskave so naslednji: analiza literature na področju 

povpraševanja po zdravstvenih storitvah, oblikovanje modelov in scenarijev za 

napovedovanje povpraševanja, priprava dolgoročnih napovedi povpraševanja, analiza 

rezultatov napovedi in primerjava z rezultati iz obstoječe literature ter opis vpliva 

napovedanega povpraševanja na zdravstveni sistem v Sloveniji.  

 

V disertaciji sta pregledani literatura s področja demografskih sprememb in njihovega 

vpliva na povpraševanje po zdravstvenih storitvah ter metodološka literatura, povezana s 

tem področjem. Glede na rezultate in dognanja iz literature sem pripravil tri modele za 

napovedovanje prihodnjega povpraševanja po zdravstvenih storitvah. 

 



 

 

Modeli so prilagojeni podatkom, ki so bili na voljo, vstopni podatki v modele pa so podatki 

o številu obravnav na prebivalca po starostnih skupinah, glavnih skupinah bolezni in 

skupinah zdravstvenih storitev ter demografski podatki, ki so v vsakega od modelov 

vključeni v obliki treh scenarijev. Napovedi prihodnjega povpraševanja po zdravstvenih 

storitvah so pripravljene do leta 2035. Podatki za raziskavo so pridobljeni iz podatkovnih 

baz Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije (danes Nacionalni inštitut za javno 

zdravje), ki so bili na voljo med pripravo raziskave v letu 2012 in zajemajo podatke o 

obravnavah v zdravstvenem sistemu na primarni in sekundarni ravni za obdobje od leta 

2003 do 2008 ter podatke o hospitalizacijah in dnevnih bolnišničnih obravnavah za 

obdobje od leta 2001 do 2010. Podatki zajemajo vse obravnave v zdravstvenem sistemu v 

Republiki Sloveniji v navedenem obdobju.  

 

Rezultati raziskave so prikazani kot predvidene spremembe skupnega števila obravnav za 

štiri glavne skupine zdravstvenih storitev, in sicer za obravnave na primarni ravni (splošni 

zdravniki, pediatri), na sekundarni ravni (specialistične ambulante), za dnevne bolnišnične 

obravnave in hospitalizacije. Prikazana je tudi predvidena sprememba števila obravnav po 

skupinah zdravstvenih storitev in glavnih skupinah bolezni po glavnih poglavjih iz 

mednarodne klasifikacije bolezni MKB-10. Rezultati so prikazani za tri modele: model 

projekcije po starostnih skupinah, model z linearnim trendom sprememb števila obravnav 

na prebivalca in model z logaritemskim trendom sprememb števila obravnav na prebivalca. 

Analiza rezultatov je pokazala, da je model z logaritemskim trendom verjetno 

najprimernejši za tovrstno napovedovanje. 

 

Rezultati raziskave kažejo, da lahko do leta 2035 pričakujemo pomembno rast števila 

obravnav. Najvišja rast je predvidena pri dnevnih bolnišničnih obravnavah in pri 

hospitalizacijah, sledijo obravnave na sekundarni ravni, najnižjo rast pa lahko pričakujemo 

pri obravnavah na primarni ravni. Pomembne spremembe lahko pričakujemo tudi v 

strukturi povpraševanja. Število obravnav zaradi nosečnosti ter obporodnih in poporodnih 

stanj se bo predvidoma zniževalo, število obravnav v večini drugih skupin bolezni pa bo 

raslo. 

 

V napovedi je značilna izrazita rast obravnav zaradi neoplazem (vključujejo tudi različne 

oblike raka), bolezni krvi, krvotvornih organov in bolezni imunskega odziva ter bolezni 

obtočil (vključujejo tudi bolezni srca in ožilja). V posameznih skupinah storitev so opisane 

še nekatere druge skupine bolezni, za katere je značilna rast števila obravnav. Primerjava 

rezultatov te disertacije z rezultati iz obstoječe literature pokaže, da se trendi prihodnjega 

gibanja števila obravnav pogosto ujemajo na področjih, za katera je na voljo primerjava. 

 

Raziskava prispeva k boljšemu razumevanju prihodnjega povpraševanja po zdravstvenih 

storitvah glede skupnega povpraševanja, predvsem pa glede strukture povpraševanja. V 

dosegljivi literaturi ni zaslediti analize prihodnjega povpraševanja, ki bi bila razčlenjena po 



 

 

glavnih skupinah bolezni. Pričujoča raziskava napove povpraševanje po glavnih skupinah 

bolezni, kar je zelo pomembno za načrtovanje v zdravstvenem sistemu, saj se lahko kljub 

skupnemu povečanju števila obravnav v določenih skupinah bolezni pojavi tudi zmanjšanje 

povpraševanja. 

 

Rezultati kažejo, da bodo imele demografske spremembe pomemben vpliv tako na celotno 

povpraševanje po zdravstvenih storitvah kot na strukturo povpraševanja. Rezultati lahko 

pomagajo pri razumevanju podobnih procesov tudi v drugih državah in pomagajo pri 

načrtovanju prihodnje zdravstvene politike, financiranja zdravstva in pri načrtovanju 

prihodnjega delovanja posameznih zdravstvenih organizacij. 

 

Ključne besede: staranje, zdravstvene storitve, povpraševanje, napovedovanje, Slovenija 

 



 

 

 

 



 

 

 

SUMMARY 

 

Intensive processes of demographic changes are taking place in Slovenia and in other 

developed countries. Lower fertility rates, longer life expectancy and limited migrations 

are causing changes in the age structure of the population. The younger population is 

falling and the older population is rising. The share of elderly is also rising. Those 

processes have significant influence on the social systems, for example on the labour 

market, education, social care, health care and on the public finance. 

 

Larger older population causes an additional pressure on the health care systems, which at 

the same time face increasing costs, financing limitations and shortage in capital and 

personnel. Knowledge of the environment in which healthcare organizations will operate in 

the future is important for planners of national health policies, for health care insurance 

companies, which finance healthcare systems and for the managers, which will have to 

provide efficient operations of their healthcare organisations. Important part of the 

environment for the healthcare organizations is the healthcare demand, which is also the 

subject of this doctoral thesis. 

 

Literature overview reveals well researched subject of influence of demographic ageing on 

the healthcare cost, especially about the influence of ageing to the national systems of 

healthcare financing. There is less research in the field of the future healthcare demand and 

the absence of the research which includes all mayor types of healthcare services and at the 

same time overview of the changes in the future healthcare demand structure.  

 

The purpose of this thesis is to complement knowledge on the changing healthcare demand 

and the changing demand structure because of population ageing in Slovenia. The aim of 

presented research is to analyse literature in the field of the healthcare demand, formation 

of suitable models and scenarios for healthcare demand forecasting, preparation of the long 

term forecasts for healthcare demand, analysis of the forecast results and the comparison of 

the results with the results from the existing literature and description of the influence of 

the predicted demand on the healthcare system in Slovenia. 

 

The thesis presents overview of the literature from the field of demographic changes and 

ageing and of their influence on healthcare demand; review of the methodological 

literature is also included. 

 

According to the results and the findings from the literature, the three models for the 

forecasting of the future healthcare demand are prepared. The models are adapted to the 

data which were available in the time of the research. Main model inputs are the data on 

the number of treatments per person according to the age group, main disease group and 



 

 

the type of healthcare service. Other model inputs are the demographic data which are 

prepared on the basis of the three main demographic scenarios (base, low and high). The 

forecasts of the future healthcare demand are prepared until the year 2035. 

 

Research data were obtained from the data bases of the Inštitut za varovanje zdravja 

Republike Slovenije, which were available in the time of research in the year 2012 (today 

Nacionalni inštitut za javno zdravje – National institute for public health). Data include 

information about number of treatments in Slovenian healthcare system on the primary and 

secondary levels for the period 2003 to 2008 and the number of hospitalizations and 

hospital day-care treatments for the period 2001 to 20010. Data includes all treatments in 

the healthcare system in the Republic of Slovenia in the stated period. 

 

Results of this research are presented as the forecasted changes in the total number of 

treatments for the four main groups of healthcare services: primary care treatments 

(includes general practice doctors and paediatricians), secondary care treatments (includes 

specialized outpatient clinics), hospital day-care treatments and the number of 

hospitalizations. The forecasted changes in the number of treatments in main groups of 

healthcare services and main disease groups according to main chapters of International 

Classification of Diseases ICD-10 are also presented. Results are presented for the three 

models: age group prediction model, model where number of treatments per one 

population changes with logarithmical trend and the model where number of treatments per 

one population changes with linear trend. Analysis of the results has shown that the 

logarithmic trend model is probably the most appropriate for the presented forecasts. 

 

The research results show that a significant growth in the number of treatments can be 

expected until the year 2035. The largest rise in the number of treatments is expected for 

hospital day-care treatments, followed by hospitalizations and secondary care treatments. 

The smallest rise is expected for primary care treatments. Significant changes are expected 

in the structure of the healthcare demand. The number of treatments which are caused by 

pregnancy and the number of the conditions related to childbirth is expected to fall and the 

number of treatments for most of the other disease groups is expected to rise. 

 

Most significant rise is expected for the treatments which are caused by neoplasms (which 

include all forms of cancers), diseases of blood, blood forming organs and diseases of the 

immune system and the diseases of the circulatory system (includes heart and vascular 

diseases). In certain healthcare service groups the other specific disease groups where large 

growth of the number of treatments is expected, are described. The comparison of the 

results from this thesis and the results from the existing literature, where available, shows 

that the future trends in the number of treatments often correspond with findings of the 

other authors.  

 



 

 

The research contributes to a better understanding of the future demand for health care 

services regarding the aggregate demand and also the structure of the future demand. In the 

available literature no analysis of future demand, which would be broken down by main 

groups of diseases was available. The presented research predicts demand by major disease 

groups, which is very important for planning in the health system, because, despite the 

overall increase in the number of treatments in certain groups of diseases also reduction in 

demand can also occur. 

 

The results from this thesis show, that demographic changes will have significant influence 

on the total healthcare demand and also on the structure of the demand. Results can help 

understand similar processes in other countries and they can support decisions regarding 

the future healthcare policy decisions, future healthcare financing and the planning in the 

individual healthcare organizations. 

 

Keywords: ageing, health-care services, demand, forecasting, Slovenia 
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UVOD  
 

V večini razvitih držav se povečuje tako število starejših prebivalcev kot delež starejših 

prebivalcev v populaciji. V razvitih družbah se podaljšuje življenjska doba in zmanjšuje 

število rojstev, kar pomeni, da se hkrati zmanjšuje tudi število mlajših prebivalcev. Takšen 

razvoj prinaša spremembe na mnogih socialnih in ekonomskih področjih, na primer na 

področju izobraževanja, trga dela, povpraševanja po izdelkih in storitvah, na področju 

javnih financ in medgeneracijskih odnosov. 

 

V javnem sektorju ima staranje prebivalstva pomemben vpliv na razmerje med 

javnofinančnimi prihodki in odhodki ter na stabilnost pomembnih javnih sistemov, kot so 

pokojninski sistem in sistemi dolgotrajne oskrbe starejših. Staranje prebivalstva povzroča 

spremembe tudi na področju zdravstva. Več avtorjev predvideva, da bo zaradi staranja 

prebivalstva prišlo do povečanja skupnih izdatkov za zdravstvo, tako javnih kot zasebnih 

(Banks, 2005; Bos, Douven & Mot, 2004; Caldas & Rodrigues, 2003; Oliveira Martins & 

De la Maisonneuve, 2006). 

 

Prav tako nekateri avtorji predvidevajo, da se bo spremenila struktura povpraševanja po 

zdravstvenih storitvah, saj prebivalci v različnih starostnih skupinah obolevajo za 

različnimi boleznimi (Layte, 2009b; Strunk, Ginsburg & Banker, 2006). Področje 

sprememb v povpraševanju po zdravstvenih storitvah je tudi glavno področje doktorske 

disertacije. 

 

1 PODROČJE PROUČEVANJA 
 

Staranje prebivalstva, ki je posledica nizke rodnosti in daljše življenjske dobe, je proces, ki 

poteka v praktično vseh evropskih državah. Predvidoma se bo do leta 2060 delež 

prebivalcev v EU, starih 65 let in več, povečal z 18 % na 28 %. Delež prebivalcev, starih 

80 let in več, pa s 5 % na 12 % (European Commission, 2014, str. 20). Oboje bi lahko v 

državah članicah povečalo zdravstvene izdatke za 0,7 do 1,5 % BDP do leta 2050 

(European Commission, 2014, str. 9–11). 

 

Procesi staranja prebivalstva potekajo tudi v Sloveniji. Strokovnjaki zelo odločno 

opozarjajo, da se morajo posamezne družbe pripraviti na resne posledice tega 

napredujočega procesa, eno od področij, na katerih se obetajo resne spremembe, pa je tudi 

področje zdravja (Malačič, 2003, str. 8). Mednarodni denarni sklad v svojem poročilu o 

Sloveniji za leto 2006 ugotavlja, da se število starejših prebivalcev v Sloveniji povečuje in 

da bodo zaradi tega dolgoročno zrasli izdatki za zdravstveno varstvo (Fernández-Ansola et 

al., 2006, str. 35). Dolgoročne projekcije kažejo za Slovenijo večje povečanje javnih 

izdatkov za zdravstvo in dolgotrajno oskrbo kot v povprečju EU. Javni izdatki za zdravstvo 
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naj bi se do leta 2020 povečali za 0,2 do 0,5 % BDP, do leta 2060 pa za 0,6 do 2,8 % BDP 

(Ministrstvo za finance, 2015, str. 8). 

 

Poročilo o demografskih gibanjih Urada za makroekonomske analize in razvoj ugotavlja, 

da v Sloveniji poteka demografski prehod v družbo z naraščajočim deležem starejšega 

prebivalstva. Scenariji demografskih projekcij kažejo, da se bo takšen razvoj v prihodnje še 

okrepil. Število prebivalcev Slovenije se od leta 1991 giblje okoli dveh milijonov, 

povečuje pa se delež starejših (Kajzer et al., 2016, str. 4). 

 

Staranje prebivalstva je eden od pomembnih dejavnikov, ki lahko vpliva na zdravstvene 

sisteme in zdravstvene storitve. Lohr in Steinwachs (2002) opišeta področje raziskovanja 

zdravstvenih storitev z naslednjo definicijo: "Raziskovanje zdravstvenih storitev je 

multidisciplinarno znanstveno področje, ki proučuje, kako socialni faktorji, sistemi 

financiranja, organizacijske strukture in procesi, zdravstvene tehnologije in osebno vedenje 

vplivajo na dostop do zdravstva, na kakovost in izdatke zdravstva in nazadnje na naše 

zdravje in dobro počutje. Področje proučevanja so posamezniki, družine, organizacije, 

ustanove, skupnosti in populacije." Predmet proučevanja v tej doktorski disertaciji je 

skladen z navedeno definicijo, saj proučuje vpliv sprememb v populaciji (socialni faktorji) 

na število obravnav v zdravstvenih organizacijah in s tem na povpraševanje po 

zdravstvenih storitvah ter vpliv navedenih sprememb na organizacije, ki nudijo 

zdravstvene storitve. 

 

Zdravje in zdravstveni sistemi so še posebej občutljivi na obseg in strukturo populacije. Še 

posebej se to odraža pri procesih demografskih sprememb v smeri staranja prebivalstva, saj 

starejši prebivalci potrebujejo v povprečju več zdravstvenih storitev kot mlajši, prav tako 

pa potrebujejo drugačno kombinacijo zdravstvenih storitev (Layte, 2009b, str. 1). V 

literaturi najdemo številne znanstvene članke, ki se ukvarjajo s področjem naraščanja 

izdatkov za zdravstvo zaradi staranja prebivalstva (Bos et al., 2004; Caldas & Rodrigues, 

2003; McGrail et al., 2000; O'Connell, 1996; Timonen, 2008; Zweifel, Felder & Meiers, 

1999; Medeiros & Schwierz, 2013; Schreyer & Mas, 2013), precej manj pa je raziskav, ki 

bi se ukvarjale s problemom sprememb strukture zdravstvenih storitev, ki bodo nastale 

zaradi potreb po oskrbi vedno več starejših pacientov v prihodnosti ob hkratnem 

zmanjšanju števila mlajših pacientov. 

 

V literaturi, ki se ukvarja z vprašanji povezave med staranjem prebivalstva in 

zdravstvenimi storitvami, pogosto naletimo na splošne izjave o zdravstvenem stanju 

starejših, ki pa niso natančno opredeljene. V raziskavi o povpraševanju po zdravstvenih 

storitvah v Evropi (Schulz, 2005, str. 31) je tako na primer navedeno naslednje opažanje: 

"Spekter bolezni starejših je drugačen kot pri mlajših bolnišničnih pacientih, zaradi tega 

starejši potrebujejo drugačen nabor bolnišničnih obravnav. Razen akutnih bolezni se pri 

starejših pacientih pojavljajo funkcionalna invalidnost in mentalne bolezni. Zaradi tega 
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pomembne strukturne spremembe zahtevajo obsežno reorganizacijo in prestrukturiranje 

bolnišničnih oddelkov."  

 

Tudi Zdravniška zbornica Slovenije v svojih stališčih o predlogu zdravstvene reforme iz 

leta 2003 ugotavlja, da v Sloveniji zaradi staranja prebivalstva prihaja do sprememb v 

demografski in epidemiološki sliki. Po njihovem mnenju se država na navedene 

spremembe odziva prepočasi (Bitenc & Židanik, 2003, str. 2). Na podlagi trendov med 

letoma 1998 in 2002 se bo v Sloveniji zaradi povečanja števila zelo starih prebivalcev 

povečalo število bolnišničnih obravnav ter obravnav v splošni in specialistični ambulantni 

dejavnosti (Oder, 2008). 

 

V Kanadi ugotavljajo, da spremembe v številu obravnav v zdravstvenem sistemu samo 

zaradi povečevanja števila starejših pacientov niso zelo velike, povečuje pa se število 

obravnav po starostnih skupinah glede na število prebivalcev. Zaradi sprememb v starostni 

sestavi prebivalstva se bo spremenila potreba po različnih vrstah specialistov. Pediatrov naj 

bi bilo v Kanadi v prihodnosti preveč, primanjkovalo pa naj bi nekaterih drugih 

specialistov, na primer kirurgov (Roos, Bradley, Fransoo & Shanahan, 1998, str. 1277). 

 

Povečanje števila starejših prebivalcev je dokaz napredka tako na področju zdravstva, 

javnega zdravstva kot boljših življenjskih razmer, ki nam omogočajo, da živimo bistveno 

dlje kot prejšnje generacije (Abbey, 2006, str. 6), vendar pa bo zvišanje števila starejših 

prebivalcev s sabo prineslo tudi večje povpraševanje po storitvah zdravstvene in socialne 

oskrbe. Takšen razvoj bo pripeljal do številnih dilem v zvezi z načrtovanjem zdravstvene 

in socialne oskrbe in s ponudbo različnih storitev s tega področja. Razumevanje različnega 

vpliva, ki ga ima staranje prebivalstva na različnih kliničnih področjih, je zelo pomembno 

za udeležence kompleksnega zdravstvenega sistema, za zdravnike, bolnišnice, zdravstvene 

organizacije, izobraževalne organizacije, vladne ustanove, proizvajalce zdravil in 

medicinskih pripomočkov in za ustanove, ki so pristojne za oblikovanje zdravstvenih 

politik, ko se soočajo s prihodnjim povpraševanjem po starostnih storitvah zaradi staranja 

prebivalstva (Martini, Garrett, Lindquist & Isham, 2007, str. 202). 

 

Vplive staranja prebivalstva na zdravstvo lahko proučujemo na različnih ravneh, ki lahko 

obsegajo celotno državo, posamezne regije ali pa samo vplivno območje posamezne 

bolnišnice. Prav tako lahko raziskujemo vplive na ravni celotnega zdravstvenega sistema, 

na področju določene medicinske specializacije (npr. onkologije) ali za posamezno bolezen 

(npr. samo določena vrsta rakavega obolenja). Poleg raziskav o gibanju celotnih izdatkov 

za zdravstvo je obširno raziskan tudi vpliv staranja na posamezne bolezni, še posebej na 

bolezni, ki v zdravstvenih sistemih povzročajo visoke izdatke in pomembno vplivajo na 

splošno zdravstveno stanje populacije. To so na primer diabetes (Dormont, Grignon & 

Huber, 2006), kardiovaskularne bolezni (Ai & Carrigan, 2007), kapi (Struijs et al., 2006), 

demenca (Abbey, 2006; Bonita, Beaglehole & Kjellström, 2006) in druge bolezni, pri 
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katerih avtorji raziskav domnevajo, da bi lahko imelo staranje prebivalstva nanje 

pomemben vpliv.  

 

Mnoge raziskave na področju vplivov staranja prebivalstva na zdravstvene storitve izhajajo 

iz temeljne predpostavke, da se bosta zaradi večanja števila in deleža starejših prebivalcev 

povečali prevalenca in incidenca večine bolezni. V literaturi pa najdemo tudi drugačno 

predpostavko, ki temelji na hipotezi o kompresiji obolevnosti (Frangos, Michel & 

Hermann, 2009; Salas & Raftery, 2001). Kompresija obolevnosti pomeni, da se hkrati s 

staranjem prebivalstva izboljšuje zdravstveno stanje prebivalstva in da starejši za 

različnimi boleznimi zbolevajo kasneje kot so v preteklosti. Glede na stopnjo kompresije 

obolevnosti lahko proces pripelje do tega, da se ob staranju prebivalstva obolevnost 

povečuje počasneje, kot bi se sicer, ob višji kompresiji obolevnosti pa skupno število 

bolezni lahko ostaja na enaki ravni ali pa se celo zmanjšuje. Nekateri rezultati raziskav 

kažejo na to, da je proces v različnih državah in okoljih različno izrazit. 

 

Pregled litrature, povezane s staranjem prebivalstva, je pokazal, da je tema zelo aktualna, 

saj na tem področju obstaja številna literatura, vendar pa ob njenem pozornejšem pregledu 

ugotovimo, da smo še daleč od enoznačnega razumevanja procesov, ki potekajo na 

področju zdravstva v povezavi z demografskimi spremembami. Za navedeno podočje 

obstaja mnogo literature, ki se po eni strani ukvarja s prihodnjo incidenco ali prevalenco 

posameznih bolezni zaradi staranja, po drugi strani pa z agregati stroškov, povpraševanja 

in drugih kazalnikov na ravni držav. 

 

Pregled literature je predstavljen v poglavju 2, če povzamemo ugotovitve iz literature, pa 

ugotovimo, da že pri stroških zdravstvenih storitev obstaja širok spekter različnih 

rezultatov. Nekateri avtorji zviševanje skupnih stroškov na ravni držav v veliki meri 

pripišejo demografskim spremembam, nekateri pa menijo, da je ta vpliv zanemarljiv in da 

so pomembnejši drugi dejavniki, na primer medicinska tehnologija ali skupni dohodki 

prebivalstva. 

 

Obstoječe raziskave na področju zdravstvenega stanja ali dobe zdravega življenja nam dajo 

splošno sliko zdravstvenega stanja populacije, zelo malo pa povedo o dejanskem 

povpraševanju na različnih ravneh zdravstvene oskrbe in o strukturi povpraševanja glede 

na vzroke obravnav. Prav pomanjkanje informacij na tem področju predstavlja izhodišče za 

predmetno disertacijo. 

 

1.1  Namen raziskave 

 

Zaradi visokega deleža zdravstva v strukturi javne porabe večine razvitih držav je 

učinkovito delovanje zdravstvenega sistema zelo pomembno. Za učinkovito delovanje 
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zdravstvenih organizacij sta zelo pomembni poznavanje okolja, v katerem delujejo, in 

poznavanje povpraševanja po njihovih storitvah.  

 

Zaradi povečanja deleža in števila starejših prebivalcev v populaciji lahko pride do 

pomembnih sprememb na področju povpraševanja po zdravstvenih storitvah. Zaradi več 

starejših pacientov se lahko povečajo povpraševanje po zdravstvenih storitvah, poraba 

sredstev za zdravstvo in struktura povpraševanja po zdravstvenih storitvah. 

 

Spremembe lahko vplivajo na vse dejavnosti na zdravstvenem področju, od posameznih 

zdravnikov – koncesionarjev, do zdravstvenih domov, bolnišnic in kliničnih centrov, prav 

tako pa tudi na poslovanje zdravstvenih zavarovalnic, ki zagotavljajo sredstva za delovanje 

zdravstvenega sistema. Spremenjena struktura povpraševanja lahko pomeni, da se bodo 

tudi zdravstvene organizacije morale prilagoditi spremembam, če bodo želele učinkovito 

delovati tudi v prihodnje in zadovoljiti potrebe svojih strank, pacientov. Razumevanje 

različnega vpliva, ki ga ima staranje prebivalstva na različnih kliničnih področjih, je zelo 

pomembno za udeležence kompleksnega zdravstvenega sistema, za zdravnike, bolnišnice, 

zdravstvene organizacije, izobraževalne organizacije, vladne ustanove, proizvajalce zdravil 

in medicinskih pripomočkov in za ustanove, ki so pristojne za oblikovanje zdravstvenih 

politik, ko soočajo o prihodnjem povpraševanju po starostnih storitvah zaradi staranja 

prebivalstva (Martini et al., 2007, str 211). 

 

Napovedovanje prihodnjega povpraševanja po zdravstvenih storitvah je kritičen element v 

procesu načrtovanja, ko organizacija načrtuje prihodnje priložnosti na področju storitev, 

kapaciteto za opravljanje storitev in ko pripravlja poslovne načrte. Temeljito in premišljeno 

načrtovanje povpraševanja je nepogrešljivo sredstvo, s katerim lahko zdravstvena 

organizacija bolje zadovolji potrebe skupnosti in načrtuje uspešno finančno poslovanje 

(Finarelli & Johnson, 2004, str. 52). Za dolgoročno načrtovanje je nujno poznati potrebe 

strank, kako se te spreminjajo in katere nove potrebe bi se lahko pojavile v prihodnosti 

(Macmillan & Tampoe, 2001, str. 66). V primeru zdravstvenih organizacij to pomeni, da 

morajo za učinkovito strateško načrtovanje predvideti potrebe svojih pacientov, za 

zdravstvene zavarovalnice pa, da bodo morale predvideti spremembe v financiranju zaradi 

spremenjenega povpraševanja. 

 

V strokovni literaturi najdemo številne naslove, povezane s staranjem prebivalstva in 

zdravstvenimi storitvami. Številne raziskave se ukvarjajo z rastjo izdatkov za zdravstvo na 

ravni držav in regij (Alemayehu & Warner, 2004; Banks, 2005; Barros, 1998; Beetsma, 

Bettendorf & Broer, 2001; Christiansen, Bech, Lauridsen & Nielsen, 2007; Dang, Antolin 

& Oxley, 2001; Zweifel et al., 1999; Breyer, Costa-Font & Felder, 2010; Medeiros & 

Schwierz, 2013; Schreyer & Mas, 2013), s splošnim zdravstvenim stanjem starejše 

populacije in s tem povezanim vprašanjem kapacitete zdravstvenih organizacij (Lai, 

Habicht & Kiivet, 2009; Layte, 2009b; Mortensen, 2005; Pellikaan & Westerhout, 2005; 
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Roos et al., 1998; Schulz, 2005) ter s prevalenco in incidenco bolezni pri starejših 

(Buurman et al., 2011; Hughes, Jordan, Rajaratnam, Fawcett & Croft, 2008; Lafortune & 

Balestat, 2007; Layte, O’Hara & Bennett, 2010; Lunder, 2007; Stessman, Hammerman-

Rozenberg & Jacobs, 2009).  

 

Na drugi strani najdemo zelo malo raziskav, ki se ukvarjajo s prihodnjimi spremembami v 

strukturi potreb oziroma povpraševanja po različnih zdravstvenih storitvah na ravni, ki je 

pomembna za načrtovanje javnega zdravstvenega sistema ali za poslovno načrtovanje v 

zdravstvenih organizacijah. Primer takšnih raziskav sta raziskava iz ZDA, v kateri so 

avtorji proučili predvidene spremembe na področju povpraševanja po bolnišničnih 

storitvah (Strunk et al., 2006), in raziskovalni projekt na Irskem, v okviru katerega so 

proučili različne vidike vpliva staranja prebivalstva na potrebe po zdravstvenih storitvah 

(Bennett, Barry & Tilson, 2009; Layte, 2009a, 2009b, 2009c; Layte, Morgenroth & 

Normand, 2009; O’Reilly, Brick & Wiley, 2009; Thomas & Layte, 2009; Wren, 2009). 

 

Osnovni namen doktorske disertacije je dopolniti poznavanje problematike spreminjanja 

povpraševanja in strukture povpraševanja po zdravstvenih storitvah zaradi staranja 

prebivalstva in prispevati k razvoju znanstvenega področja, povezanega z demografskimi 

spremembami, ki nas čakajo v prihodnosti. Namen disertacije je oblikovanje ustrezne 

metodologije za napovedovanje prihodnjega povpraševanja po zdravstvenih storitvah in s 

pomočjo tako oblikovane metodologije napovedati verjeten razvoj povpraševanja po 

zdravstvenih storitvah v prihodnosti za Slovenijo. 

 

Namen disertacije ni raziskava stroškov, povezanih z zdravstvenimi storitvami, ampak 

kvantifikacija povpraševanja po zdravstvenih storitvah v obliki napovedi števila obravnav 

v različnih organizacijah, ki ponujajo zdravstvene storitve. Oblikovana metodologija mora 

omogočiti tudi razčlenitev števila obravnav v zdravstvenem sistemu glede na vzrok 

obravnave, saj le takšni podatki zagotavljajo primerno osnovo za načrtovanje zmogljivosti 

zdravstvenega sistema na različnih strokovnih področjih. 

 

Med splošnimi raziskavami o vplivu staranja prebivalstva na izdatke za zdravstvo in 

posebnimi raziskavami, ki se ukvarjajo s posameznimi boleznimi, ostaja slabše raziskano 

področje sprememb v strukturi povpraševanja po zdravstvenih storitvah zaradi procesov 

staranja prebivalstva. Posamezne skupine bolezni se pojavljajo različno pogosto v različnih 

starostnih skupinah. Za infekcijskimi in parazitskimi boleznimi na primer zbolevajo 

predvsem otroci, za boleznimi obtočil pa predvsem starejši. Na osnovi različne pogostosti 

obolevanja v različnih starostnih skupinah lahko sklepamo, da bodo spremembe v starostni 

sestavi prebivalstva v prihodnosti lahko pomembno vplivale na spremembe v številu 

različnih skupin obolenj in s tem na spremenjeno povpraševanje po zdravstvenih storitvah.  
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Dodaten namen disertacije je spoznati spremembe v strukturi povpraševanja po 

zdravstvenih storitvah v Sloveniji zaradi staranja prebivalstva in s tem zagotoviti podatke, 

ki bodo pomagali pri oblikovanju strategij prihodnjega razvoja na področju zdravstva. 

Doktorska disertacija obravnava spremembe v strukturi povpraševanja po zdravstvenih 

storitvah na območju celotne Slovenije, in sicer v organizacijah, ki delujejo v okviru 

sistema javnega zdravstva na primarni, sekundarni in terciarni ravni. 

 

Osnovna teza, na kateri temelji raziskava, je, da se bo zaradi staranja prebivalstva bistveno 

spremenila struktura povpraševanja po zdravstvenih storitvah. Če bo teza o bistvenih 

spremembah v strukturi povpraševanja potrjena, bo to v prihodnosti zagotovo vplivalo na 

delovanje organizacij, ki ponujajo zdravstvene storitve. Te bodo svoje delovanje morale 

prilagoditi spremenjenim razmeram delovanja, da bo njihovo delo učinkovito in da bo čim 

bolje zadovoljilo pričakovanja uporabnikov zdravstvenega sistema. 

 

1.2  Cilji raziskave 

 

V povezavi z navedenimi nameni so glavni cilji te doktorske disertacije naslednji: 

 

 v literaturi prepoznati dejavnike, ki opredeljujejo staranje prebivalstva, 

metodologijo na področju demografskih sprememb in potencialne vplive, ki jih 

lahko ima staranje prebivalstva na povpraševanje po zdravstvenih storitvah; 

 proučiti obstoječo literaturo z ožjega področja sprememb v povpraševanju po 

zdravstvenih storitvah zaradi staranja prebivalstva, s širšega področja staranja in s 

tem povezanih bolezenskih sprememb ter zdravstvenih storitev in s področja 

napovedovanja prihodnjega dolgoročnega povpraševanja po zdravstvenih storitvah; 

 na osnovi spoznanj iz obstoječe literature oblikovati model, ki bo omogočal analizo 

predvidenih sprememb v povpraševanju po zdravstvenih storitvah v prihodnosti in 

oblikovati različne mogoče scenarije prihodnjega razvoja na tem področju; 

 pripraviti dolgoročne napovedi prihodnjega povpraševanja po zdravstvenih 

storitvah v Sloveniji na osnovi pripravljenih modelov in scenarijev; 

 analizirati rezultate scenarijev predvidenega razvoja povpraševanja po zdravstvenih 

storitvah zaradi staranja prebivalstva glede skladnosti z obstoječo literaturo in v 

luči morebitnih novih ugotovitev glede na rezultate modela in 

 na osnovi rezultatov opisati mogoče vplive na načrtovanje zdravstvene politike v 

Sloveniji na področjih, ki so povezana s spremembami v povpraševanju po 

zdravstvenih storitvah zaradi staranja prebivalstva. 

 

Navedeni cilji so povezani z glavnimi nameni raziskave. Oblikovanje modelov, 

pripravljene napovedi ter analiza rezultatov modela bodo pripomogli k boljšemu 

poznavanju tako področja proučevanja strukture povpraševanja po zdravstvenih storitvah 

zaradi staranja prebivalstva kot predvidenih sprememb na tem področju v Sloveniji. 
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Rezultati modela so pripravljeni za organizacije, ki v Sloveniji nudijo zdravstvene storitve 

v ožjem pomenu. To so zdravstvene organizacije na primarni ravni (splošni zdravniki, 

pediatri), organizacije na sekundarni ravni (specialistične ambulante) in bolnišnice.  

 

Potrebe po proučevanju vpliva sprememb zaradi staranja prebivalstva lahko zasledimo v 

domači literaturi, kjer v raziskavi o načrtovanju v Kliničnem centru v Ljubljani, ki je z več 

kot 2000 bolniškimi posteljami največja zdravstvena organizacija v Sloveniji, kot ena od 

pomanjkljivosti nastopa premajhno upoštevanje zunanjega okolja pri načrtovanju. V okviru 

socialnega okolja je eden od dejavnikov tudi vpliv demografskih sprememb, pomemben 

dejavnik za načrtovanje pa je tudi poznavanje uporabnikov storitev (Amarin, 2007, str. 79).  

 

Ugotovitve s področja te raziskave so pomembne tudi za plačnike zdravstvenih storitev in 

za menedžment v javnih zdravstvenih ustanovah. Spremembe v demografski strukturi, na 

primer starostna sestava populacije in indeks odvisnosti (razmerje med številom starih 65 

let ali starejših ter starih 14 let ali mlajših), vplivajo tako na skupni znesek prispevkov za 

financiranje zdravstva kot na povpraševanje in izdatke za zdravstvo in dolgotrajno oskrbo 

(Mossialos & Dixon, 2002, str. 12). Zdravstvene zavarovalnice, ki financirajo velik del 

zdravstvenih storitev, se bodo morale prilagoditi spremenjenemu obsegu in strukturi 

povpraševanja po zdravstvenih storitvah zaradi staranja prebivalstva. 

 

Tudi vodje posameznih organizacij znotraj zdravstvenega sistema bodo morali upoštevati 

spremenjene razmere. Menedžerji v zdravstvenih organizacijah morajo zagotoviti, da so 

zaposleni, oprema in viri v organizaciji medsebojno usklajeni in da je njihovo delovanje 

medsebojno usklajeno. Vsi našteti elementi se morajo sčasoma pozitivno spreminjati, da se 

lahko prilagodijo spremenjenim potrebam in željam populacije in spremembam na 

socialnem, političnem, ekonomskem in tehnološkem področju (Trisolini, 2002, str. 296), ki 

obsegajo tudi prihodnje spremembe zaradi staranja prebivalstva. 

 

1.3   Kratek povzetek metodologije 

 

Zdravstvene storitve so obsežno področje, ki po definiciji Svetovne zdravstvene 

organizacije (v nadaljevanju WHO, angl. World Health Organisation) obsega vse storitve, 

katerih cilj je prispevati k izboljšanju zdravja ali diagnoza, medicinska obravnava ali 

rehabilitacija bolnikov (WHO, 2014b).  Za potrebe raziskave je bilo področje zdravstvenih 

storitev treba omejiti in pripraviti metodologijo, ki bo izvedljiva s podatki, ki jih je mogoče 

pridobiti v okviru razpoložljivih virov za izvedbo raziskave. 

 

V podatkovnih bazah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ, nekdaj 

Inštitut za varovanje zdravja, IVZ) so dosegljivi podatki o številu obravnav na primarni 

ravni (splošni zdravniki, pediatri), na sekundarni ravni (specialistične ambulante), podatki 

o dnevnih bolnišničnih obravnavah in podatki o številu hospitalizacij. V Sloveniji se 
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večina sredstev za zdravstvene storitve, skoraj 70 %, porabi za financiranje storitev v 

bolnišnicah in ustanovah za zdravstveno nego in za storitve, opravljene v zunajbolnišničnih 

ambulantah (Jacović, 2014), večina preostalih sredstev pa se porabi za zdravila in 

medicinske pripomočke. Glede na navedene podatke lahko sklepamo, da podatki o številu 

zdravstvenih storitev v bolnišnicah, specialističnih ambulantah in pri splošnih zdravnikih 

zajemajo večino zdravstvenih storitev v Sloveniji. 

 

Pri oblikovanju modela povpraševanja po zdravstvenih storitvah v prihodnosti izhajam iz 

dveh glavnih virov podatkov, že pripravljenih demografskih projekcij Evropskega 

statističnega urada (v nadaljevanju EUROSTAT) in slovenskega Urada za 

makroekonomske analize in razvoj (v nadaljevanju UMAR) ter podatkov NIJZ o številu 

zdravstvenih storitev po letih in po starostnih skupinah prebivalstva. Podatki o številu 

zdravstvenih storitev po posameznih starostnih skupinah so razdeljeni glede na glavna 

poglavja Mednarodne klasifikacije bolezni (v nadaljevanju MKB-10). S pomočjo 

klasifikacije MKB-10 (WHO, 2013b) lahko proučujemo število obravnav tako na primarni 

in sekundarni kot na terciarni ravni zdravstvene oskrbe. Model je pripravljen na osnovi 

metodologije, ki je bila uporabljena v raziskavi o uporabi bolnišničnih storitev v ZDA 

(Strunk et al., 2006) in v raziskovalnem projektu o razvoju potreb po zdravstvenih 

storitvah, ki je bil izveden na Irskem (Layte, 2009b; Layte et al., 2009; O’Reilly et al., 

2009; Thomas & Layte, 2009).  

 

Za napoved prihodnjega povpraševanja po zdravstvenih storitvah sem pripravil tri različne 

modele: 

 model projekcije po starostnih skupinah, 

 model z linearnim trendom in  

 model z logaritemskim trendom. 

 

Modeli se razlikujejo glede na predvidene vrednosti števila obravnav v zdravstvenem 

sistemu na prebivalca po poglavjih MKB-10 in starostnih skupinah. V modelu projekcije 

po starostnih skupinah so vrednosti nespremenjene v celotnem obdobju napovedovanja, v 

modelih s trendom pa število obravnav na prebivalca raste ali pada z linearnim oziroma 

logaritemskim trendom. Napovedi so pripravljene do leta 2035.  

 

Priprava napovedi v modelih, ki so razviti v tej doktorski disertaciji, je smiselna, če se 

število obravnav na prebivalca za posamezne skupine bolezni statistično pomembno 

razlikuje. Domneva o statistično pomembnih razlikah v številu obravnav po starostnih 

skupinah je preverjena s pomočjo testa χ
2
. 

 

Za potrebe te raziskave sem pridobil podatke o številu obravnav od leta 2001 do konca leta 

2010 (IVZ, 2012). V analizo so vključeni podatki od leta 2003 do leta 2008 za primarno 

raven in sekundarno raven zdravstvenega varstva, saj so podatki za leta 2001, 2002, 2009 
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in 2010 nepopolni (IVZ, 2012). Za bolnišnične obravnave so v analizo vključeni podatki za 

leta od 2001 do 2010. 

 

Vsaka napoved prihodnjega razvoja je povezana z določeno stopnjo negotovosti, zato pri 

analizi prihodnjega razvoja ne gre za natančne napovedi, temveč za oblikovanje scenarijev. 

Scenariji napovedujejo verjeten razvoj dogodkov v prihodnosti (Bos et al., 2004, str. 13). 

Tudi pri napovedi predvidenega prihodnjega povpraševanja po zdravstvenih storitvah v 

Sloveniji so pripravljeni scenariji, ki temeljijo na različnih predpostavkah glede 

demografskega razvoja. Napoved v vsakem izmed treh modelov je pripravljena s tremi 

scenariji demografskega razvoja, osnovnim, nizkim in visokim. Izdelava scenarijev je 

uveljavljena metoda za raziskovanje prihodnjega gibanja zdravstvenih storitev 

(Golinowska, Sowa & Kocot, 2009; Layte et al., 2009; Oliveira Martins & De la 

Maisonneuve, 2006; Schulz, 2005). 

 

Metodologija je v celoti predstavljena v tretjem poglavju te disertacije. 

 

1.4   Raziskovalne hipoteze 

 

Poglavitne hipoteze v raziskavi so: 

 

H1: Število obravnav po starostnih skupinah je za posamezne skupine bolezni različno. 

 

H2: Pri boleznih, ki se pogosteje pojavljajo pri mlajših prebivalcih, bo v prihodnosti prišlo 

do zmanjšanja števila obravnav v zdravstvenem sistemu na primarni, sekundarni in 

terciarni ravni v Sloveniji. 

 

H3: Pri boleznih, ki se pogosteje pojavljajo pri starejših prebivalcih, bo v prihodnosti prišlo 

do povečanja števila obravnav v zdravstvenem sistemu na primarni, sekundarni in terciarni 

ravni v Sloveniji. 

 

H4: Zaradi demografskih sprememb se bo v prihodnosti bistveno spremenila struktura 

povpraševanja po zdravstvenih storitvah na primarni, sekundarni in terciarni ravni v 

Sloveniji. 

 

Hipoteze preverim s podatki o diagnozah po glavnih poglavjih MKB-10, zaradi katerih so 

bile opravljene zdravstvene storitve v različnih starostnih skupinah prebivalstva. S 

pomočjo izdelanega modela in scenarijev lahko predvidimo verjetne spremembe v številu 

zdravstvenih storitev v prihodnosti ob nadaljnjih procesih staranja prebivalstva. Analiza 

rezultatov modela in scenarijev pokaže, v kolikšni meri so navedene hipoteze sprejemljive. 
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1.5  Prispevek znanosti 

 

Čeprav je v znanstveni literaturi na voljo mnogo člankov o povezavi med staranjem 

prebivalstva in zdravstvenimi storitvami ter izdatki zdravljenja, pa je področje sprememb v 

strukturi povpraševanja po zdravstvenih storitvah le slabo proučeno. Večina dostopnih 

raziskav proučuje na eni strani pričakovane spremembe v skupnem številu potrebnih 

zdravstvenih storitev, na drugi strani pa spremembe v incidenci ali prevalenci posamezne 

bolezni (na primer diabetesa, zvišanega krvnega tlaka, določene vrste raka ali podobno).  

 

Večina raziskav se osredotoča na posamezne bolezni, pri katerih je pričakovati povečanje 

števila primerov, slabše pa so raziskane bolezni, kjer lahko zaradi povečanega števila 

starejših in manj mlajših prebivalcev pride do stagniranja ali celo do zmanjšanja števila 

potrebnih obravnav. Tudi če skupno število obravnav v zdravstvenem sistemu zaradi 

staranja prebivalstva le malenkost zrase, lahko zaradi spremenjene starostne strukture pride 

do bistvenih sprememb v strukturi obravnav. Ti procesi so v dostopni znanstveni literaturi 

le slabo proučeni, so pa pomembni za poznavanje procesov, povezanih s staranjem 

prebivalstva, ter za načrtovanje delovanja zdravstvenega sistema in zdravstvenih 

organizacij v prihodnosti. 

 

Načrtovana raziskava o spremembah v povpraševanju po zdravstvenih storitvah v Sloveniji 

je načrtovana na ravni posameznih skupin diagnoz po MKB-10. Razlike v številu obravnav 

po skupinah diagnoz v posameznih starostnih skupinah vplivajo tudi na strukturo 

povpraševanja po zdravstvenih storitvah.  

 

Takšen model je najbolj neposreden prispevek k poznavanju procesov na predmetnem 

znanstvenem področju. Model bo lahko tudi pomembno izhodišče tako za nadaljnje 

raziskave kot za strateško načrtovanje na ravni države in posameznih zdravstvenih 

organizacij. Uporabljena metodologija pripomore k natančnejšemu poznavanju 

problematike in pokaže, da so procesi, povezani s staranjem prebivalstva, v Sloveniji 

podobni kot v nekaterih drugih razvitih državah. Obstoječe raziskave so pomembno 

prispevale k razumevanju procesov, povezanih z zdravstvenimi storitvami in staranjem 

prebivalstva, vendar so bili rezultati uporabni predvsem na splošni ravni, na primer za 

načrtovanje prihodnje celotne porabe sredstev za delovanje zdravstvenih sistemov v 

določenih državah. 

 

Rezultati te doktorske disertacije pripomorejo k razumevanju tako sprememb na področju 

skupnega povpraševanja po zdravstvenih storitvah kot tudi sprememb v strukturi 

prihodnjega povpraševanja. Rezultati bodo lahko v pomoč pri načrtovanju prihodnjega 

financiranja zdravstvenih storitev za zdravstvene zavarovalnice in kot eno od orodij za 

načrtovanje prihodnjega delovanja na ravni posameznih zdravstvenih organizacij. 
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Rezultati raziskave so pomembni tudi za oblikovanje prihodnje zdravstvene politike. V letu 

2016 je bila sprejeta Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025, v 

kateri so med drugim navedeni cilji, kot so okrepitev preventivnih pristopov na primarni 

ravni zdravstvenega varstva, optimizacija zdravstvene oskrbe, celovito obvladovanje 

kroničnih bolezni in stanj, povečanje uspešnosti sistema zdravstvenega varstva – vodenje 

in upravljanje zdravstvenega varstva in upravljanje kadrovskih virov v zdravstvu 

(Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva, 2016). 

 

Ugotovitve s področja prihodnjega povpraševanja po zdravstvenih storitvah so lahko 

učinkovit pripomoček pri pripravi izvedbenih programov, ki bodo pripravljeni na osnovi 

resolucije. Še posebej na področjih, kot je optimizacija zdravstvene oskrbe, ali pri vodenju 

in upravljanju je pomembna informacija, na katerih področjih lahko v prihodnje 

pričakujemo povečano povpraševanje, na katerih področjih pa lahko racionaliziramo 

ponudbo storitev glede na pričakovano manjše povpraševanje. 

 

1.6  Vsebina disertacije 

 

Vsebina te disertacije je razdeljena na 6 glavnih poglavij. V prvem, uvodnem poglavju so 

predstavljeni področje proučevanja, namen in cilji raziskave, kratek povzetek metodologije 

in raziskovalne hipoteze. Poleg tega so v uvodu tudi na kratko predstavljeni metodologija 

raziskave, znanstveni prispevek in vsebina disertacije. 

 

V drugem poglavju sledi pregled relevantne literature s področja demografskih sprememb 

v povezavi z zdravstvenimi storitvami. Poglavje se začne z definicijo zdravstvenih storitev 

in s kratkim pregledom zdravstvenega varstva v Sloveniji. Pregled literature je nato 

razdeljen na pregled raziskav, povezanih z demografskimi spremembami, pregled vplivov 

staranja prebivalstva na strukturo bolezni in porabo zdravstvenih storitev in na koncu na 

pregled raziskav s področja te disertacije, torej s področja sprememb v zdravstvenih 

storitvah zaradi staranja prebivalstva. Dodan je še pregled literature v zvezi s staranjem in 

izdatki za zdravstvo, saj je na tem področju na voljo veliko podatkov, ki so koristni tudi pri 

raziskovanju zdravstvenih storitev. 

 

V tretjem poglavju je predstavljena metodologija raziskave, ki vključuje najprej pregled 

metod za napovedovanje povpraševanja. Sledijo pregled obstoječih demografskih 

projekcij, pregled raziskovalnih pristopov na področju proučevanja in pregled uporabe 

scenarijev pri napovedovanju. Za uvodnimi poglavji so predstavljena izhodišča in 

oblikovanje modela, ki je v tej disertaciji uporabljen za pripravo napovedi, in scenariji, ki 

so uporabljeni pri pripravi napovedi. Sledi še opis podatkov, ki so uporabljeni za pripravo 

napovedi. 
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V četrtem poglavju so predstavljeni rezultati raziskave. Predstavljeni so posebej za vsakega 

od treh modelov. Za vsak model so najprej predstavljeni rezultati glede števila obravnav po 

glavnih skupinah zdravstvenih storitev, nato pa še rezultati o številu obravnav po glavnih 

poglavjih MKB-10, s katerimi lahko opišemo spremembe v strukturi povpraševanja po 

zdravstvenih storitvah. Rezultati so predstavljeni za presečna leta 2015, 2025 in 2035.  

 

Poglavju o rezultatih sledi še poglavje Razprava in sklepi, v katerem je predstavljen 

povzetek rezultatov raziskave, opisan je pomen rezultatov glede na hipoteze in narejena 

primerjava z rezultati iz tuje literature. Sledita še poglavji Literatura in viri ter na koncu 

Priloge, v katerih sta predstavljena mednarodna klasifikacija bolezni in grafični pregled 

števila obravnav na 1000 prebivalcev po skupinah zdravstvenih storitev, glavnih poglavjih 

MKB-10, letih in starostnih skupinah. Predstavljeni so tudi rezultati testov χ
2
 in rezultati 

scenarijev po skupinah zdravstvenih dejavnosti za presečna leta 2015, 2025 in 2035. 
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2 PREGLED LITERATURE NA PODROČJU RAZISKOVANJA 

 

V okviru tega poglavja je prestavljen pregled literature, povezane s staranjem prebivalstva 

in zdravstvenimi storitvami. Pregled obsega uvodni podpoglavji, v katerih so predstavljeni 

definicija zdravstvenih storitev in področje proučevanja zdravstvenih storitev ter kratek 

pregled zdravstvenega sistema v Sloveniji, v okviru katerega je raziskovano področje 

sprememb v povpraševanju po zdravstvenih storitvah. Sledijo pregled literature na 

področju demografskih sprememb ter vplivov, ki povzročajo spremembe v starostni 

strukturi prebivalstva, literature s področja dolžine zdravega življenja, pregled incidence in 

prevalence bolezni v povezavi s staranjem ter vpliv staranja populacije na uporabo 

zdravstvenih storitev tudi v povezavi z izdatki za zdravstvo. 

 

2.1 Definicija zdravstvenih storitev 

 

Zdravstvene storitve obsegajo zelo široko področje storitev, povezanih z zdravjem 

prebivalstva. Po definiciji WHO so zdravstvene storitve vse storitve, katerih cilj je 

prispevati k izboljšanju zdravja ali diagnoza, medicinska obravnava ali rehabilitacija 

bolnikov (WHO, 2014b). Definicija obsega široko področje storitev, tako storitev, ki jih 

ponujajo splošni zdravniki, zobozdravniki, ambulante in bolnišnice, kot tudi storitev, ki jih 

ponujajo na primer zdravilišča, domovi za ostarele, organizacije, ki se ukvarjajo s 

preventivo, paliativno oskrbo ali z alternativnimi oblikami zdravja, diagnostiko ali 

rehabilitacijo.  

 

Tudi Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (v nadaljevanju OECD, angl. 

Organisation for Economic Co-operation and development) definira dejavnosti 

zdravstvene oskrbe zelo široko. Po njihovi definiciji dejavnosti zdravstvene oskrbe 

predstavlja vsota dejavnosti, ki jih izvajajo posamezniki ali ustanove z uporabo 

medicinskih ali paramedicinskih metod ter metod zdravstvene nege in ki zasledujejo 

naslednje cilje: 

 promoviranja zdravja in preprečevanja bolezni, 

 zdravljenja bolezni in zniževanja stopnje prezgodnje umrljivosti, 

 skrbi za osebe s kroničnimi boleznimi, ki potrebujejo zdravstveno nego, 

 skrbi za osebe z omejitvami in posebnimi potrebami, ki so povezane z bolezenskimi 

stanji, ki potrebujejo zdravstveno nego, 

 pomoč pacientom, da umrejo z dostojanstvom,  

 zagotavljanja javnega zdravstva in  

 zagotavljanja in upravljanja zdravstvenih programov, zdravstvenega zavarovanja in 

ostalih načinov financiranja zdravstva. 
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V Sloveniji so zdravstvene storitve, ki se financirajo iz javnih sredstev, opredeljene v 

Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ, 2006), v katerem 

so v 23. členu naštete naslednje storitve in skupine zdravstvenih storitev, katerih stroške v 

celoti ali delno pokrije javna zdravstvena blagajna Zavoda za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije: 

 sistematični in drugi preventivni pregledi otrok, učencev, dijakov in študentov do 

dopolnjenega 26. leta starosti, žensk v zvezi z nosečnostjo in drugih odraslih oseb, 

 preprečevanje, presejanje in zgodnje odkrivanje bolezni, 

 svetovanje, izobraževanje, usposabljanje in pomoč za spreminjanje nezdravega 

življenjskega sloga, 

 zdravljenje in rehabilitacija otrok, učencev in študentov, ki se redno šolajo, in otrok 

in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter otrok in 

mladostnikov z nezgodno poškodbo glave in okvaro možganov, 

 zdravstveno varstvo žensk v zvezi s svetovanjem pri načrtovanju družine, 

kontracepcijo, nosečnostjo in porodom, 

 preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje okužbe s HIV in nalezljivih bolezni, za 

katere je z zakonom določeno izvajanje ukrepov za preprečevanje njihovega 

širjenja, 

 obvezna cepljenja, imunoprofilaksa in kemoprofilaksa, 

 zdravljenje in rehabilitacija malignih bolezni, mišičnih in živčno-mišičnih bolezni, 

paraplegije, tetraplegije, cerebralne paralize, epilepsije, hemofilije, duševnih 

bolezni, razvitih oblik sladkorne bolezni, multiple skleroze in psoriaze, 

 celovita obravnava z zdravljenjem in rehabilitacijo slepote in slabovidnosti v skladu 

z veljavno klasifikacijo WHO, popolne ali zelo težke okvare sluha po Mednarodni 

klasifikaciji okvar, invalidnosti in oviranosti WHO (1980), cistične fibroze in 

avtizma in oseb po nezgodni poškodbi glave in okvari možganov, 

 zdravljenje in rehabilitacija zaradi poklicnih bolezni in poškodb pri delu, 

 zdravstveno varstvo v zvezi z dajanjem in izmenjavo tkiv in organov za presaditev 

drugim osebam, 

 nujna medicinska pomoč, vključno z nujnimi reševalnimi prevozi, 

 patronažni obiski, zdravljenje in nega na domu ter v socialnovarstvenih zavodih, 

 zdravila s pozitivne liste, potrebna za zdravljenje oseb in stanj, medicinski 

pripomočki, 

 zdravila in živila za posebne zdravstvene namene s pozitivne in vmesne liste za 

otroke, učence, dijake, vajence in študente ter osebe z motnjami v telesnem in 

duševnem razvoju, 

 živila za posebne zdravstvene namene s prilagojeno sestavo hranil za zdravljenje 

zavarovanih oseb z vrojenimi motnjami presnove, 

 sobivanje enega od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom do starosti 

otroka vključno 5 let, 



17 

 

 predhodni in obdobni zdravstveni pregledi za športnike, ki nastopajo na uradnih 

tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih zvez, 

 storitev v zvezi s presaditvijo organov in z drugimi najzahtevnejšimi operativnimi 

posegi ne glede na razlog, 

 zdravljenja v tujini, 

 storitev v zvezi z intenzivno terapijo, radioterapijo, dializo in drugimi nujnimi 

najzahtevnejšimi diagnostičnimi, terapevtskimi in rehabilitacijskimi posegi, 

 storitve v zvezi z zagotavljanjem in zdravljenjem zmanjšane plodnosti in umetno 

oploditvijo, sterilizacijo in umetno prekinitvijo nosečnosti, 

 specialistično-ambulantne, bolnišnične in zdraviliške storitve kot nadaljevanje 

bolnišničnega zdravljenja, 

 nemedicinski del oskrbe v bolnišnici in zdravilišču v okviru nadaljevanja 

bolnišničnega zdravljenja, razen za poškodbe izven dela, 

 zdravljenje zobnih in ustnih bolezni, 

 reševalne prevoze, ki niso nujni, zavarovanih oseb, ki so nepokretne ali potrebujejo 

prevoz na in z dialize ali v drugih primerih, ko bi bil prevoz z javnim prevoznim 

sredstvom ali osebnim avtomobilom za njihovo zdravje škodljiv, ali zaradi svojega 

zdravstvenega stanja potrebujejo spremstvo zdravstvenega delavca, 

 zdraviliško zdravljenje, ki ni nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja, 

 zobnoprotetično zdravljenje odraslih in 

 medicinske pripomočke za izboljšanje vida za odrasle. 

 

V Seznamu zdravstvenih storitev za poročanje o čakalnih dobah (NIJZ, 2012), ki ga 

sprejme Vlada republike Slovenije, je naštetih 40 strani podrobno razčlenjenih 

zdravstvenih storitev, ki se izvajajo v sistemu javnega zdravstva v Republiki Sloveniji. 

Poleg storitev, ki se izvajajo v okviru javnega zdravstvenega sistema, so v Sloveniji na 

voljo še samoplačniške zdravstvene storitve, glede na definicijo WHO pa bi med 

zdravstvene storitve spadale tudi druge storitve, na primer storitve zdraviliškega 

zdravljenja in nekatere druge zdraviliške storitve, storitve komplementarne in alternativne 

medicine in podobno. 

 

Ker pričujoča raziskava ne more pokriti celotnega spektra zdravstvenih storitev, kot je 

opisan v prejšnjih odstavkih, je bilo treba izbrati ožje področje zdravstvenih storitev, za 

katerega so na voljo tudi ustrezni podatki, primerni za analizo. V Sloveniji se skoraj 70 % 

izdatkov za zdravstveno varstvo pokrije iz sredstev skladov socialne varnosti, 

gospodinjstva pa iz lastnih sredstev zagotavljajo okrog 12 %. Večino preostanka 

zagotavljajo zavarovalnice iz sredstev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Večina 

sredstev za zdravstvene storitve, skoraj 70 %, se porabi za financiranje storitev v 

bolnišnicah in ustanovah za zdravstveno nego in za storitve, opravljene v zunajbolnišničnih 

ambulantah (Jacović, 2014), večina preostalih sredstev pa se porabi za zdravila in 

medicinske pripomočke. 
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To so zdravstvene organizacije na primarni ravni (splošni zdravniki, pediatri), organizacije 

na sekundarni ravni (specialistične ambulante) in bolnišnice. Podatke o delovanju 

zdravstvenega sistema v Sloveniji zbira in obdeluje NIJZ, kjer so na voljo podatki o 

zdravstvenih storitvah v ožjem smislu, ki zajemajo podatke o: 

 obravnavah v bolnišnicah, 

 ambulantah na primarni ravni in  

 obravnavah na sekundarni ravni.  

 

Navedena področja pokrivajo pretežni del zdravstvenih storitev, ki so v Sloveniji sestavni 

del javnega zdravstvenega sistema in za katere se porabi na ravni države tudi največ 

sredstev. V poslovnem poročilu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v 

nadaljevanju ZZZS) so navedeni odhodki, zajeti v okviru odhodkov za osnovno 

zdravstveno varstvo in odhodkov za bolnišnično zdravljenje, ki so v letu 2010 skupaj 

predstavljali 63,17 % vseh izdatkov za zdravstvene storitve, ki se financirajo iz javnih 

sredstev (Fakin, 2016, str. 97). V Tabeli 1 so prikazani odhodki ZZZS za različne vrste 

zdravstvenih dejavnosti. 

 

Tabela 1: Odhodki ZZZS za različne vrste zdravstvenih storitev (realizacija 2015) 

 Vrsta odhodka Odhodek (v €) Delež 

1.  Odhodki za osnovno zdravstveno varstvo 397.401.046 16,36 % 

2. Odhodki za bolnišnično in specialistično ambulantno 

dejavnost 

1.137.444.799 46,83 % 

3. Dejavnost obvezne socialne varnosti 

in transferi neprofitnim organizacijam 

76.383.969 3,14 % 

4. Odhodki za socialne zavode 119.981.077 4,94 % 

5. Zdravila in ortopedski pripomočki 359.296.977 14,79 % 

6. Zdravljenje v tujini – napotitve 5.948.602 0,24 % 

7. Mednarodno zavarovanje 40.700.928 1,68 % 

8. Ostali odhodki zavoda 291.976.998 12,02 % 

9. Skupaj 2.429.134.396 100,00 % 

 

Vir: S. Fakin, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Poslovno poročilo za leto 2015, 2016, str. 97, 

Tabela 45. 

 

Glede na to predstavljajo navedene skupine storitev primerno ožje področje za analizo. 

Pomemben del porabe sredstev za zdravstvo predstavljajo še storitve, ki jih izvajajo 

ustanove za zdravstveno nego (različne ustanove in domovi, domovi za starejše in 

podobno), zobozdravstvene storitve ter zdravila in medicinsko-tehnični pripomočki, ki pa v 

to analizo niso vključeni. 
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2.2 Kratek opis sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji 

 

V Evropi so večinoma uveljavljeni sistemi zdravstvenega varstva, ki temeljijo na 

solidarnosti. Zanje je značilno, da bolniki ne plačujejo za zdravstvene storitve sami, ampak 

pretežni del računov za zdravstvene storitve poravnajo tretje osebe, ki sredstva zbirajo 

preko davkov ali prispevkov (Oder, 2008, str. 9). V Evropi ločimo tri najznačilnejše 

skupine zdravstvenih sistemov (Oder, 2008, str. 10), ki so poimenovani po svojih avtorjih, 

in sicer Bismarckov partnersko-zavarovalniški model, Beveridgev državno vodeni model 

in Semaškov model socialističnega zdravstvenega varstva. 

 

Glavne značilnosti navedenih sistemov so naslednje (Oder, 2008): 

 Bismarckov model temelji na obveznem zdravstvenem zavarovanju, za katerega 

prispevke plačujejo delojemalci in delodajalci. Nosilci zavarovanja so bolniške 

blagajne, ki določajo prispevne stopnje in raven pravic iz zdravstvenega 

zavarovanja ter se pogajajo na eni strani s ponudniki zdravstvenih storitev in na 

drugi strani s plačniki prispevkov. Večina pravic iz zdravstvenega zavarovanja je 

kritih iz javnih bolniških blagajn, ki lahko sodelujejo tako z zdravstvenimi 

ustanovami v javni lasti kot z ustanovami v zasebni lasti. V sistem se lahko 

vključujejo tudi zasebne zdravstvene zavarovalnice, ki pa običajno nimajo 

pomembnejšega deleža v celotnem obsegu zdravstvenih zavarovanj. Takšen je v 

osnovi tudi sistem zdravstvenega varstva v Sloveniji. Vpeljan je bil po 

osamosvojitvi leta 1992; 

 Beveridgev model je model javnega financiranja zdravstvenega sistema z davki, ki 

se je razvil v Veliki Britaniji. Sistem se financira iz proračuna oziroma iz davkov. 

Odločitve o deležu sredstev sprejema parlament ob sprejemanju državnega 

proračuna. Zavarovanci imajo le zelo omejene možnosti soodločanja;  

 Semaškov model je bil razvit v nekdanji Sovjetski zvezi in v nekaterih 

socialističnih državah. Podoben je Beveridgevemu modelu predvsem po tem, da se 

v celoti financira iz proračuna, vendar pa ni omogočal vključevanja zasebnih 

zdravstvenih organizacij. Deli takšnega sistema so se ohranili še v nekaterih 

nekdanjih socialističnih državah.  

 

Slovenija je po osamosvojitvi v letu 1992 vpeljala sistem zdravstvenega varstva, ki temelji 

na Bismarckovem modelu. Država sprejema zakone in predpise, ki urejajo sistem 

zdravstvenega varstva, med njene zadolžitve pa spada tudi načrtovanje zdravstvenega 

varstva ter zagotavljanje kadrovskih in drugih virov za delovanje zdravstvenega sistema. 

Skrbi za naložbe v javne zdravstvene objekte in plačuje prispevke za zdravstveno 

zavarovanje za osebe brez dohodkov (Oder, 2008, str. 38).  
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Zdravstveni sistem v Sloveniji deluje na treh ravneh, ki so določene v Zakonu o 

zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 23/2005 in nasl.): primarni, sekundarni in terciarni. 

Primarna raven obsega zdravstvene domove, zasebne zdravstvene delavce (zdravnike 

koncesionarje na primarni ravni) ter zdravstvene službe v socialnovarstvenih zavodih in 

kazenskih ter vzgojnih zavodih. Sekundarna raven obsega specialistično ambulantno 

dejavnost in specialistično bolnišnično dejavnost, ki jo lahko izvajajo bolnišnice, 

zdravilišča in zasebni zdravniki specialisti. Terciarna raven obsega dejavnost klinik, 

kliničnih inštitutov in kliničnih oddelkov, ki opravljajo najzahtevnejše specialistično 

ambulantno in bolnišnično zdravljenje, oblikujejo doktrino stopenjske diagnostike in 

zdravljenja ter jo posredujejo drugim zdravstvenim ustanovam. 

 

Obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji upravlja ZZZS. ZZZS večino sredstev zbere 

s prispevki zavezancev, ki se plačujejo glede na višino osebnih prejemkov. Drugi partnerji 

v sistemu zdravstvenega varstva so še država, ki jo predstavlja Ministrstvo za zdravstvo, 

izvajalci, ki jih predstavlja Zdravniška zbornica, ter zdravstvene ustanove, ki jih 

predstavljata Združenje zdravstvenih zavodov in Skupnost naravnih zdravilišč (Oder, 

2008, str. 40). Čeprav je velik del zdravstvenih storitev pokrit z obveznim zdravstvenim 

zavarovanjem, morajo bolniki za del zdravstvenih storitev doplačati iz lastnih sredstev ali 

pa iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Ta del je v letu 1996 znašal okoli 11 % 

(Oder, 2008, str. 41). V letu 2014 znaša delež javnih izdatkov za zdravstvo 71,4 %, 

preostali del pa pokrivajo izdatki iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (14,8 %), 

gospodinjstva iz lastnih sredstev (12,8 %) ter sredstva državnega proračuna in sredstva iz 

proračunov lokalnih skupnosti (Cylus, 2015, str. 26–30). Približno 71 % financiranja 

zdravstvenega sistema v Sloveniji predstavljajo javni finančni viri, 15 % se ga financira iz 

dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, 13 % pa iz neposrednih plačil uporabnikov 

(Thomas, Evetovits & Thomson, 2015, str. 4). 

 

V Sloveniji se v letih med 1998 in 2002 število bolnišničnih obravnav ni povečevalo, 

medtem ko je število obiskov na zdravnika na primarni ravni naraslo. Deleži obiskov starih 

ljudi (nad 65 let) v različnih zdravstvenih dejavnostih so bili v letu 2002 okoli 30 % (Oder, 

2008). Po podatkih OECD ima Slovenija izmed vseh držav EU najnižji delež oseb, ki si 

niso mogle privoščiti zdravstvene oskrbe zaradi finančnih ali drugih razlogov. Sodimo med 

17 evropskih držav, ki vsem svojim prebivalcem, tudi migrantom, zagotavljajo dostop do 

zdravstvenega varstva (Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva, 2016). 

 

Slovenski zdravstveni sistem še vedno deluje dokaj dobro, vendar pa se podobno kot v 

drugih državah članicah EU, OECD in širše v Sloveniji soočamo z izzivi, ki bodo 

pomembno vplivali na odločitve zdravstvene politike v prihodnosti. Izzivi, pred katerimi je 

zdravstveni sistem v Sloveniji, so naslednji (Resolucija o nacionalnem planu 

zdravstvenega varstva, 2016): 
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 naraščanje bremena kroničnih bolezni in stanj ter tistih, ki so odvisni od tuje 

pomoči; 

 povečevanje neenakosti v zdravju; 

 grožnje zdravju, ki jih predstavljajo nove nalezljive bolezni, odpornost mikrobov na 

zdravila in agensi iz okolja; 

 finančna vzdržnost zdravstvenih sistemov; 

 mobilnost pacientov. 

 

2.3 Demografske spremembe 

 

V večini razvitih držav se danes povečujeta delež in število starejših prebivalcev. Staranje 

prebivalstva je povezano z demografskimi procesi zniževanja stopnje rodnosti in hkratnim 

podaljševanjem življenjske dobe. 

 

Preživetje do pozne starosti postaja nekaj vsakdanjega šele v zadnjih obdobjih človeške 

zgodovine. Proces se je v večini držav začel s padanjem stopnje umljivosti med dojenčki. 

Še do pred nekaj desetletji so bile zgodnje smrti dojenčkov in otrok zaradi podhranjenosti 

ali infekcijskih bolezni precej pogoste. Izboljšane higienske razmere, nova cepiva in 

sodobna zdravila, bolj kakovostna prehrana in zdrava pitna voda so prinesle bistvene 

izboljšave na področju smrtnosti med dojenčki in otroki najprej v razvitih državah, nato pa 

vse bolj tudi v revnejših državah. Skupaj s podaljševanjem pričakovane življenjske dobe so 

navedeni procesi pripeljali do tega, da vse več prebivalcev doseže starost, v kateri veljajo 

za stare (Timonen, 2008, str. 6). 

 

2.3.1 Vzroki za demografske spremembe 

 

Pričakovana življenjska doba ob rojstvu se je začela v Evropi podaljševati v sredini 19. 

stoletja, takšen razvoj pa vsaj v začetku ni bil povezan predvsem z napredkom v medicini 

in na področju javnega zdravja, ampak je do tega procesa prišlo v začetku zaradi napredka 

v industriji in kmetijstvu ter pri distribuciji blaga. Inovacije na teh področjih so omogočile 

predvsem boljšo prehrano in življenjske razmere vedno več prebivalcem, kar je povzročilo 

prvi val podaljševanja pričakovane življenjske dobe. K nadaljnjemu podaljševanju 

pričakovane življenjske dobe so kasneje prispevali napredek na številnih področjih in 

medsebojno povezani vplivi razvoja na področju medicine, javnega zdravja in razvoj na 

družinskem, socialnem, ekonomskem in političnem področju (Kinsella & Phillips, 2005, 

str. 12). 

 

Če je prebivalec v Angliji v letu 1570 lahko pričakoval, da bo doživel približno 40 let, 

lahko v letu 2007 v Angliji rojeni fantje pričakujejo, da bodo živeli 76,6 leta, dekleta pa 

81,0 leta. Vzporedno s podaljševanjem življenjske dobe se spreminja tudi vedenje, 

povezano z rodnostjo, saj imajo danes prebivalci manj otrok kot nekoč. Upad rodnosti je 
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povezan z razpoložljivostjo kontracepcijskih sredstev, več časa namenjamo poklicnim 

karieram in prostočasnim dejavnostim kot pa starševstvu, hkrati pa je realistična 

predpostavka, da bo večina otrok, ki se rodi, preživela otroška leta in dočakala starost blizu 

pričakovane povprečne življenjske dobe. Staranje posameznikov v kombinaciji z upadom 

števila rojstev povzroča zviševanje deleža in števila starejših prebivalcev in s tem staranje 

populacije (Timonen, 2008, str. 6). 

 

Staranje prebivalstva je posledica dveh procesov: zniževanja stopnje rodnosti in 

povečevanja pričakovane življenjske dobe. Procesa, znana kot "baby boom", in posledični 

šok zaradi zelo številčne generacije, ki se stara, sta v tem primeru le prehodna pojava, 

medtem ko kaže, da je podaljševanje življenjske dobe stalen proces. To domnevo podpirajo 

podatki o pričakovani življenjski dobi, ki se je v zadnjem stoletju in pol redno skoraj 

linearno zviševala, čeprav so razlike med posameznimi državami velike. 

 

Pričakovana življenjska doba se je v dvajsetem stoletju povečevala zaradi neenakomernih 

sprememb umrljivosti v različnih starostnih skupinah. V začetku stoletja se je zniževala 

predvsem umrljivost dojenčkov in otrok, ob koncu stoletja pa se je zniževala stopnja 

umrljivosti za prebivalce srednjih let in za starejše (Dormont, Oliviera Martins, Pelgrin & 

Suhrcke, 2008, str. 5). Približno do leta 1960 se je pričakovana življenjska doba 

podaljševala predvsem zaradi zmanjševanja umrljivosti dojenčkov, v novejšem času pa k 

podaljševanju življenjske dobe vedno več prispeva padanje stopnje umrljivosti v 

najstarejših starostnih skupinah. Med letoma 1975 in 2000 je v državah Zahodne Evrope 

smrtnost dojenčkov padla v povprečju za 70 %, verjetnost smrtnosti za odrasle v starosti od 

20 do 50 let je padla za 30 do 35 %, pri starejših starostnih skupinah od 60 do 80 let pa je 

padla še bolj, skoraj za 60 % (Ahn Genova, Herce & Pereira, 2004, str. 6). Pred 

petdesetimi leti je samo 30 % pripadnikov ene generacije lahko pričakovalo, da bo 

dočakalo starost 80 let, v letu 2000 pa je ta delež zrasel že na 60 % (Ahn et al., 2004, str. 

9). 

 

Razlike v pričakovani življenjski dobi se pojavljajo tudi med spoloma. Razlike v 

pričakovani življenjski dobi med moškimi in ženskami so se sčasoma povečevale. V letu 

1900 so v Evropi ženske v povprečju živele dve do tri leta dlje kot moški, danes pa je ta 

razlika v Evropi okrog sedem let, v državah nekdanje Sovjetske zveze pa dosega tudi do 12 

let. Razlika nastaja zaradi večje verjetnosti smrti pri moških kot pri ženskah v vseh 

starostnih skupinah. Razlike v pričakovani življenjski dobi med spoloma so manjše v manj 

razvitih državah, razmerje pa je obrnjeno v nekaterih državah v Južni Aziji in na Bližnjem 

vzhodu, kjer kulturni dejavniki in slabši socialni položaj žensk vplivata na pričakovano 

življenjsko dobo deklic ob rojstvu (Kinsella & Phillips, 2005, str. 12). Podatki o razlikah v 

pričakovani življenjski dobi med spoloma ne kažejo enotnega vzorca sprememb. Razlike 

med spoloma se povečujejo v mnogih državah Vzhodne Evrope, še posebej v državah 

nekdanje Sovjetske zveze, v večini ostalih držav pa se razlike zmanjšujejo, v ZDA se je na 
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primer pričakovana življenjska doba ob rojstvu od leta 1980 do leta 2002 zvišala za 4,4 leta 

za moške in 2,3 leta za ženske, medtem ko v nekaterih drugih državah z daljšo življenjsko 

dobo (npr. Japonska, Grčija ali Islandija) razlika še vedno obstaja v prid ženski populaciji 

(Kinsella & Phillips, 2005, str. 24). 

 

Glavni vzrok razlik v pričakovani življenjski dobi med spoloma je višja stopnja smrtnosti 

pri moških v vseh starostnih skupinah. Čeprav se v povprečju na svetu rodi približno 105 

dečkov na 100 deklic, začnejo ženske po številu prehitevati moške v starosti od 30 do 40 

let, številčna prednost ženske populacije pa s staranjem narašča. Natančna razlaga, zakaj 

ženske živijo dlje kot moški, še vedno ni jasna, ker vključuje kompleksno součinkovanje 

bioloških, socialnih in vedenjskih dejavnikov. Ena od razlag razlik je višja izpostavljenost 

moških rizičnim faktorjem, kot so kajenje, alkohol in poklicne nevarnosti, vendar se 

razlike v izpostavljenosti navedenim dejavnikom po spolu zmanjšujejo, kar bi moralo 

voditi tudi k manjšanju razlik v pričakovani življenjski dobi med spoloma, vendar podatki 

ne kažejo jasne povezave (Kinsella & Phillips, 2005, str. 24). 

 

Biološka definicija staranja vključuje različne fiziološke spremembe, ki zvišujejo tveganje 

za smrt (Harman, 1998, str. 1). Starostne spremembe so povezane s postopnimi 

spremembami, ki spremljajo posameznika v življenju in s staranjem povzročajo postopno 

povečanje tveganja za razvoj različnih bolezni, ki so pogosto tudi vzrok smrti. Na staranje 

vplivajo genetske okvare, dejavniki okolja, bolezni in prirojeni dejavniki. Glede na 

pričakovano stopnjo navedenih sprememb in na verjetnost smrti lahko določimo 

pričakovano življenjsko dobo posameznika ob rojstvu (angl. average life expectancy at 

birth, ALE-B). Pričakovana življenjska doba ob rojstvu služi kot groba mera zdravega in 

produktivnega življenja (Harman, 1998, str. 2). 

 

Na sliki 1 je predstavljen graf, ki predstavlja verjetnost smrti za švedsko žensko populacijo 

v različnih obdobjih od leta 1751 do 1992. Vidimo, da je bila v preteklosti verjetnost 

smrtnosti visoka v zgodnjem otroštvu, v starosti obdobja pubertete je dosegla minimum, 

nato pa je s starostjo spet rasla. Izboljšave na področju življenjskih razmer so sčasoma 

povzročile postopno zniževanje krivulje verjetnosti smrti do faze, ko je verjetnost smrti v 

najmlajših življenjskih obdobjih približno do tridesetega leta starosti izjemno nizka in se 

približuje vrednosti 0. Izboljšane življenjske razmere zajemajo boljšo prehrano, bolj 

kakovostna stanovanja, boljšo zdravstveno oskrbo, javne zdravstvene ustanove in 

preprečevanje nesreč (Harman, 1998, str. 2). 
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Slika 1: Stopnje smrtnosti glede na starost na Švedskem v različnih obdobjih od leta 1751 

do 1950 in v letu 1992 za ženske 

 

 

 

Vir: D. Harman, Aging: Phenomena and Theories, 1998, str. 2, slika 1. 

 

Največji padec verjetnosti smrti je viden v mlajših starostnih obdobjih, medtem ko se v 

starejših življenjskih obdobjih zmanjšuje počasneje, čeprav je tudi tu viden napredek. 

Pričakovana življenjska doba ob rojstvu se v razvitem svetu povečuje za eno do dve leti na 

desetletje, razen na Japonskem, kjer stopnja povečevanja presega tri leta. Na slikah 2, 3, 4 

in 5 so predstavljeni grafi, ki predstavljajo podatke o povečevanju pričakovane življenjske 

dobe na Švedskem, v Švici, v ZDA in na Japonskem. Na Japonskem so procesi 

podaljševanja pričakovane življenjske dobe najhitrejši. Med letoma 1952 in 1992 se je 

pričakovana življenjska doba ob rojstvu na Japonskem povečala za moške z 58 let na 76,1 

leto in za ženske z 61,5 na 82,2 leti. Podobni procesi so prisotni tudi v drugih razvitih 

državah, le da potekajo počasneje (Harman, 1998, str. 3). 
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Slika 2: Povprečna pričakovana življenjska doba ob rojstvu, Švedska 1950–1992 

 
 

Vir: D. Harman, Aging: Phenomena and Theories, 1998, str. 3, slika 2. 

 

Slika 3: Povprečna pričakovana življenjska doba ob rojstvu, Švica 1950–1992 

 
 

Vir: D. Harman, Aging: Phenomena and Theories, 1998, str. 4, slika 3. 
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Slika 4: Povprečna pričakovana življenjska doba ob rojstvu, ZDA 1950–1992 

 
 

Vir: D. Harman, Aging: Phenomena and Theories, 1998, str. 4, slika 4. 

 

Slika 5: Povprečna pričakovana življenjska doba ob rojstvu, Japonska 1950–1992 

 

 
Vir: D. Harman, Aging: Phenomena and Theories, 1998, str. 5, slika 5. 
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2.3.2 Dinamika staranja prebivalstva 

 

Pojav staranja je opazen v vseh razvitih državah, vendar pa biološka narava staranja ni 

popolnoma jasna. Na tem področju se pojavlja več teorij, staranje pripisujejo navzkrižnim 

reakcijam med molekulami, spremembam v imunskem sistemu, škodi, ki nastaja zaradi 

reakcij prostih radikalov, starajočim genom v DNK in skrajševanju telomerov 

(molekulskih skupin na koncu molekul DNK). Nobena od teh teorij ni splošno sprejeta, 

mnogi znanstveniki pa dvomijo, da bo ena sama teorija pojasnila vso kompleksnost pojava 

staranja (Harman, 1998, str. 6). 

 

Čeprav so bili procesi podaljševanja pričakovane življenjske dobe ob rojstvu v preteklosti 

povezani predvsem z zmanjševanjem verjetnosti smrti v najmlajših starostnih skupinah, pa 

danes potekajo procesi povečevanja deleža najstarejših prebivalcev tudi znotraj starejše 

populacije. V svetu najhitreje raste število "najstarejših starejših" (starih 80 let in več), ki v 

letu 2008 predstavljajo približno eno desetino starejših (10 %). Predvideva se, da se bo do 

leta 2050 delež najstarejših povečal na eno petino (20 %). V letu 2000 je bilo v svetovnem 

merilu 69 milijonov prebivalcev starejših od 80 let, projekcije pa kažejo, da bo njihovo 

število do leta 2050 zraslo na 377 milijonov, kar predstavlja 5,5-kratno povečanje glede na 

raven iz leta 2000. Na Švedskem je starejših od 80 let že 5,1 % celotne populacije, na 

Danskem, na Norveškem, v Švici in v Veliki Britaniji pa njihov delež dosega 4 %. 

Projekcije kažejo, da bo do leta 2050 v 21 državah delež starejših od 80 let presegel 10 %, 

to so med drugim Avstrija, Belgija, Kuba, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Hongkong, 

Kitajska, Italija, Japonska, Republika Koreja, Singapur, Slovenija, Španija, Švedska in 

Švica (Timonen, 2008, str. 24). 

 

Nov pojav je tudi veliko prebivalcev, ki dosežejo starost 100 let. V letu 2000 je na svetu po 

ocenah živelo 167.000 stoletnikov, do leta 2050 pa bo njihovo število glede na projekcije 

doseglo že 3,3 milijona. Takrat bo imela največ stoletnikov Japonska (skoraj 1 % 

populacije), po deležu stoletnikov ji bodo sledile Francija, Norveška, Švedska in Švica 

(Timonen, 2008, str. 24). 

 

Rezultati demografskih raziskav kažejo, da se stopnje umrljivosti znižujejo tudi v 

najstarejših starostnih skupinah. Čeprav starejši še vedno močno občutijo posledice 

staranja, se te odmikajo v vedno poznejša leta, nekatere raziskave pa kažejo, da se tudi 

starostna demenca pojavlja kasneje. Če se bo proces zniževanja stopenj umrljivosti 

nadaljeval z enakim tempom, kot se je v zadnjih sto letih, lahko večina otrok v razvitih 

državah, ki so bili rojeni po letu 2000, pričakuje, da bodo praznovali svoj stoti rojstni dan 

in to v naslednjem stoletju. Čeprav so demografi pričakovali, da se konec dvajsetega 

stoletja umrljivost bliža naravni zgornji meji, po ugotovitvah raziskovalcev to ne drži, 

pričakovana življenjska doba se še vedno podaljšuje (Vaupel, 2010, str. 536). 

 



28 

 

V projekciji svetovnih demografskih gibanj Združenih narodov je predvideno povečevanje 

deleža starejših prebivalcev do leta 2050 po letni stopnji 0,1 %, po letu 2050 pa po stopnji 

0,11 %. Število starejših prebivalcev se bo glede na navedene projekcije na svetovni ravni 

povečalo z 278 milijonov v letu 2013 na 417 milijonov v letu 2050, kar predstavlja 45 % 

povečanje. Število starejših prebivalcev se v svetovnem merilu danes povečuje najhitreje v 

zgodovini (United Nations, 2013, str. xvii).  

 

V isti projekciji Združeni narodi ugotavljajo, da bo v večini razvitih držav število 

prebivalcev do leta 2050 stagniralo. Počasna rast prebivalstva bo ob zniževanju stopnje 

rodnosti pripeljala do pospešitve procesov staranja prebivalstva (do povečevanja deleža 

starejših prebivalcev v populaciji). V razvitih državah delež starejših od 60 let že danes 

presega 23 % in bo glede na projekcije do leta 2050 presegel 32 %. V razvitih državah je 

število starejših že danes preseglo število otrok (oseb, mlajših od 15 let), v letu 2050 pa bo 

število starejših doseglo predvidoma dvakratnik števila otrok (United Nations, 2013, str. 

xvii).  

 

Globalno se bo število starejših od 60 let z 841 milijonov v letu 2013 do leta 2050 

povečalo na 2 milijardi. Če danes v manj razvitih regijah živi 66 % starejših prebivalcev, 

jih bo v letu 2050 že 79 %. V starajočih populacijah je pričakovana vedno hitrejša rast 

predvsem v najstarejših starostnih skupinah. Če je pričakovati, da se bo število starejših od 

60 let do leta 2100 povečalo za trikrat, se bo število starejših od 80 let povečalo za kar 

sedemkrat. V letu 2013 je bilo na svetu 120 milijonov prebivalcev, starejših od 80 let, v 

letu 2050 jih bo predvidoma 392 milijonov, v letu 2100 pa 830 milijonov (United Nations, 

2013, xviii). 

 

Ena od mer za staranje prebivalstva je tudi mediana starosti populacije. Na svetovni ravni 

bo mediana starosti zrasla z 29 let v letu 2013 na 36 let v letu 2050. Mediana starosti je 

višja v državah, kjer se že dlje srečujejo s procesi zniževanja stopenj rodnosti. Danes je 

najstarejša populacija v Evropi, kjer znaša mediana starosti 41 let, v letu 2050 pa bo 

predvidoma dosegla 46 let (United Nations, 2013, str. xx). Ljudje običajno povezujejo 

povečevanje števila starejših prebivalcev z razvitimi državami Evrope in Severne Amerike, 

vendar pa število starejših prebivalcev raste tudi v manj razvitih državah predvsem v Aziji 

in v Južni in Srednji Ameriki, do leta 2030 naj bi glede na projekcije v manj razvitih 

državah živelo že 71 % svetovnega prebivalstva, starejšega od 65 let (Kinsella & Phillips, 

2005, str. 6). 

 

Zaradi stalnega razvoja na področju javnega zdravstva, medicinske tehnologije in 

zdravstvenih protokolov posamezniki v povprečju živijo dlje in so bolj zdravi kot nekoč. 

Omenjeni razvoj sicer še ne omogoča podaljševanja absolutne dolžine človeškega 

življenja, ki še vedno znaša približno 120 let, omogoča pa, da se vedno več ljudi približuje 

tej meji. V razvitih državah je leta 1960 živelo 5 stoletnikov na milijon prebivalcev, leta 
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1990 pa že 50 stoletnikov na milijon (Ahn et al., 2004, str. 4). Pričakovana življenjska 

doba se je v Evropski uniji med letoma 1975 in 2000 podaljšala za 5 let (Pellikaan & 

Westerhout, 2005, str. 41). 

 

Rast števila starejših prebivalcev v posameznih državah je večinoma posledica 

demografskega prehoda z visokih na nizke stopnje rodnosti in smrtnosti. Število starejših 

(nad 65 let) je po letu 1998 v številnih državah preseglo število mladih (do 15 let), do leta 

2050 pa naj bi se to prvič zgodilo v svetovnem merilu (Vertot, 2008, str. 10). Vedno 

pogosteje družino sestavljajo štiri generacije, staranje pa bo v mnogih državah povzročilo 

povečanje števila prastarih staršev (Kinsella & Phillips, 2005, str. 10). 

 

Kažejo se tudi spremembe v strukturi starejših prebivalcev. Zaradi daljšanja pričakovane 

življenjske dobe se v svetu povečuje število najstarejših prebivalcev, starih 80 let in več. 

Ta starostna skupina v svetu raste za 3,8 % letno in je v letu 2008 predstavljala 11 % vseh 

prebivalcev, do sredine 21. stoletja pa se bo ta delež predvidoma povečal na 19 % (Vertot, 

2008, str. 12). Tudi v državah, v katerih se delež starejših (nad 65 let) in najstarejših (nad 

80 let) prebivalcev predvidoma ne bo povečeval, pa lahko pride ob sočasni rasti skupnega 

števila prebivalcev do bistvenega povečanja skupnega števila starejših in najstarejših. 

Takšen je primer ZDA, kjer je glede na projekcije predvideno, da bo delež najstarejših 

prebivalcev ostal med letoma 2004 in 2030 približno enak, vendar pa se bo skupno število 

najstarejših v tem času povečalo z 10 na 19 milijonov, kar pomeni povečanje števila 

najstarejših za kar 90 % (Kinsella & Phillips, 2005, str. 10). 

 

V razvitih državah z nizko umrljivostjo je že dlje prisoten trend podaljševanja pričakovane 

življenjske dobe ob rojstvu in zniževanja stopnje smrtnosti v najstarejših starostnih 

skupinah, čeprav razlogi za te procese še niso popolnoma raziskani in še ni jasno, kakšne 

natančno bodo posledice v zvezi s starostno strukturo in zdravstvenim stanjem prebivalstva 

(Robine & Michel, 2004, str. 590).  V sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja 

so se razvili trije konceptualni modeli v zvezi z zdravstvenim stanjem prebivalstva (Robine 

& Michel, 2004, str. 590): 

 model demografske tranzicije,  

 model epidemiološke tranzicije in 

 model ostrega prehoda v krivulji preživetja in kompresija obolevnosti. 

 

Vsi trije modeli v osnovi temeljijo na enakem konceptu, po katerem sta bili pred obdobjem 

demografskega prehoda stopnji obolevnosti in rodnosti visoki, vzroki smrtnosti so bile 

pretežno infekcijske bolezni ali naključne nesreče, prebivalstvo je bilo mlado. Po prehodu 

sta stopnji obolevnosti in rodnosti nizki, vendar stabilni, vzroki za umrljivost pa so 

povezani z degenerativnimi procesi in procesi staranja. 

 



30 

 

Populacija je stara, vendar velja predpostavka, da je pričakovana življenjska doba omejena 

na približno 85 let z manjšimi individualnimi odstopanji od te srednje vrednosti. Omejena 

življenjska doba v kombinaciji z znižanjem obolevnosti povzroči pravokotni prelom v 

preživetveni krivulji za celotno populacijo (kompresija obolevnosti). V tem okviru je 

verjetnost preživetja nad devetdesetim letom relativno majhna, zato je bilo spremembam 

starostne strukture in zdravstvenega stanja v tem obdobju namenjene le malo pozornosti 

(Robine & Michel, 2004, str. 90). 

 

Novejše raziskave so pokazale, da zgornja omejitev življenjske dobe verjetno ni genetsko 

omejena in je verjetno precej višja od 85 let, raziskava med švedskimi prebivalci, starimi 

nad 90 let, je pokazala, da tudi v tej starostni skupini stopnja smrtnosti pada za približno 1 

% na leto in da je smrtnost bolj kot z genetskimi dejavniki povezana z življenjskimi 

razmerami (Fogel & Costa, 1997, str. 61). Upad stopenj smrtnosti je povezan tudi z 

upadanjem števila kroničnih bolezni in z bolj zdravim življenjskim slogom, povezanim z 

manj kajenja, boljšo prehrano in povečevanjem telesne dejavnosti ter z napredkom na 

področju medicine, ki danes omogoča zdravljenje ali nadzor nad simptomi, ki bi v 

preteklosti lahko prispevali k bistvenemu poslabšanju zdravstvenega stanja posameznika 

(Fogel & Costa, 1997, str. 62). 

 

Ko so v osemdesetih letih ugotovili, da se umrljivost tudi v najstarejših starostnih skupinah 

znižuje, so se v zvezi s tem spet pojavile tri možnosti razvoja obolevnosti (Robine & 

Michel, 2004, str. 591): 

 ekspanzija obolevnosti (več kroničnih bolezni in invalidnosti pri starejših 

prebivalcih, daljše življenje, vendar z več boleznimi), 

 dinamično ravnotežje med prevalenco in resnostjo obolenj (enako število obolenj, 

daljše trajanje, vendar se bolezni pojavljajo v blažjih oblikah) in 

 kompresija obolevnosti (starejši prebivalci bodo ob daljšem življenju tudi obolevali 

kasneje, kar pomeni stagnacijo ali celo zniževanje incidence in prevalence 

nekaterih bolezni).  

 

Poleg teh treh modelov obstaja še možnost, da staranje, obolevnost in invalidnost med sabo 

niso povezane in da se vsaka razvija neodvisno od drugih. Spremljanje procesov staranja in 

obolevnosti je za Avstralijo, Kanado, Francijo, Japonsko, Veliko Britanijo in ZDA 

pokazalo, da se podaljšuje pričakovana življenjska doba v 65. letu starosti, nasprotno pa 

obdobje zdravega življenja stagnira. Pridobljena leta življenja so običajno obremenjena z 

boleznimi, ki pa so izražene v blažjih oblikah kot v preteklosti, kar kaže na veljavnost 

modela dinamičnega ravnotežja (Robine & Michel, 2004, str. 591).  

 

V državah, kjer se smrtnost otrok že približuje ničli, postajajo vedno pomembnejši procesi 

podaljševanja pričakovane življenjske dobe v starosti (ki prispeva tudi k podaljševanju 

pričakovane življenjske dobe ob rojstvu). Povprečna japonska ženska, ki je v letu 2000 
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dopolnila 65. leto starosti, je lahko pričakovala, da bo živela še 22 let, moški pa še 17 let. 

Na Japonskem se je pričakovana življenjska doba v starosti 65 let skupno za oba spola 

podaljšala za 44 % med letoma 1970 in 2000, v ZDA pa za 19 %. Podobni procesi se 

dogajalo tudi v najstarejših starostnih skupinah. V Veliki Britaniji je pričakovana 

življenjska doba za ženske, ki so dopolnile 80. leto starosti, v letu 2004 približno 50 % 

daljša, kot je bila leta 1950 (Kinsella & Phillips, 2005, str. 11). 

 

Podaljševanje pričakovane življenjske dobe v starosti pomeni tudi več najstarejših 

prebivalcev v populaciji. Klasični pristop k pripravi demografskih projekcij je upošteval, 

da se stopnja smrtnosti glede na starost povečuje po logaritemski krivulji z najvišjimi 

stopnjami umrljivosti v najstarejših starostnih skupinah. Novejše raziskave so pokazale, da 

stopnja umrljivosti v najstarejših starostnih skupinah v nekaterih državah stagnira ali celo 

upada, kar je v nasprotju s klasičnim pristopom. Za takšne procese sta vsaj dve potencialni 

razlagi, hipoteza heterogenosti in hipoteza individualnega tveganja (Kinsella & Phillips, 

2005, str. 11). 

 

Hipoteza heterogenosti je nadgradnja predpostavke o "preživetju najsposobnejših" in 

predpostavlja, da je zmanjšanje stopnje umrljivosti v najstarejših starostnih skupinah 

posledica tega, da slabotnejši starejši prebivalci umrejo prej, kar pomeni, da v najvišjih 

starostnih skupinah ostane populacija z izjemnimi zdravstvenimi lastnostmi, ki so 

posledica genetskih lastnosti in/ali načina življenja (Kinsella & Phillips, 2005, str. 11). 

Hipoteza individualnega tveganja predpostavlja, da se procesi staranja v pozni starosti 

upočasnijo in da so ti procesi povezani z deaktivacijo nekaterih genskih zapisov, povezanih 

s staranjem. Posledice padanja umrljivosti v najstarejših starostnih skupinah imajo 

pomembne posledice na razvoj populacij v posameznih državah (Kinsella & Phillips, 2005, 

str. 11). Vse razvite države bodo v prihodnjih letih soočene s staranjem prebivalstva. V 

nekaterih državah bo do teh sprememb prišlo nekoliko prej, drugje nekoliko kasneje, 

različni pa bodo tudi deleži starejšega prebivalstva, vendar bodo demografski vzorci v vseh 

državah podobni. Zaradi takšnega razvoja bo prišlo do pomembnih sprememb na 

ekonomskem in socialnem področju in tudi na področju zdravstva (Beetsma et al., 2001, 

str. 2). 

 

Za države OECD je pričakovana visoka rast deleža starejšega prebivalstva, tako starejših 

od 65 let kot starejših od 80 let, v obdobju do leta 2050 (Dang et al., 2001, str. 5), do česar 

bo prišlo zaradi staranja zelo številčne "baby boom" generacije v kombinaciji s 

podaljševanjem življenjske dobe. Na Danskem je pričakovana življenjska doba za moške 

rasla do sedemdesetih let prejšnjega stoletja, nato pa se je rast ustavila pri približno 73 

letih. Spet je začela rasti malo pred letom 2000, medtem ko je za ženske ves čas rasla, 

stopnja rasti pa se je za ženske začela zmanjševati okrog leta 1980, nato pa spet začela rasti 

okrog leta 2000 (Brønnum-Hansen, 2005, str. 21). Od začetka dvajsetega stoletja je v 

večini razvitih držav opazen trend povečevanja pričakovane življenjske dobe prebivalstva. 
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V Nemčiji se je pričakovana življenjska doba v tem času na primer podaljševala za 2,2 leti 

na vsakih 10 let (Klenk, Rapp, Büchele, Keil & Weiland, 2007, str. 587). 

 

Verjetno je, da se bo v prihodnosti stopnja smrtnosti zniževala vsaj še nekaj časa z enakim 

tempom kot doslej. Hkrati se bo podaljševala pričakovana življenjska doba, v Nemčiji na 

primer do leta 2080 za skupaj 10 do 14 let, kar je v skladu z optimističnimi demografskimi 

scenariji. Tudi če bo rast BDP vsaj minimalna, bo to prispevalo k dostopnosti novih 

medicinskih tehnologij, ki bodo pozitivno prispevale k zdravljenju bolezni, ki so 

najpogostejši vzrok smrti, na primer kardiovaskularne bolezni in različne oblike raka. Na 

zviševanje pričakovane življenjske dobe bodo lahko vplivali tudi drugi dejavniki, kot so 

večja ozaveščenost o zdravem življenjskem slogu, povečevanje varnosti na delovnih 

mestih, izboljšave na področju preventivnih dejavnosti in podobno (Birg, 2000, str. 195). 

 

Tudi v državah po svetu prihaja do procesov staranja prebivalstva, vendar pogosto padec 

rodnosti ni tako izrazit kot v razvitih evropskih državah. Za Avstralijo se pričakujeta v 

obdobju od leta 2003 do leta 2044 zvišanje deleža starejših od 65 let s 13 % na 24,5 % ter 

zvišanje deleža starejših od 85 let z 1,5 % na 5,0 % (Banks, 2005, str. 5). V Avstraliji je 

glavni razlog za povečevanje deleža starejših prebivalcev podaljševanje pričakovane 

življenjske dobe, medtem ko rodnost ne pada tako hitro kot v nekaterih drugih razvitih 

državah. 

 

Na Tajskem napovedujejo med letoma 2000 in 2050 povečanje celotne populacije za 227 

%, število prebivalcev, starih nad 80 let, pa naj bi se povečalo za kar 686 %, delež 

prebivalcev, starih nad 80 let, v celotni populaciji naj bi se v istem času povečal z 10 % na 

23,6 %. V tem primeru je demografski prehod še v zgodnji fazi, v kateri se pričakovana 

življenjska doba podaljšuje, hkrati pa tudi rodnost ostaja še na dokaj visoki ravni 

(Kespichayawattana & Jitapunkul, 2009, str. 29). 

 

V državah Evropske unije se prebivalstvo stara predvsem zaradi podaljševanja pričakovane 

življenjske dobe in zaradi nizkih stopenj rodnosti v preteklih desetletjih. V letu 2012 je 

imela najvišji delež mladih prebivalcev od 0 do 14 let Irska (21,6 %) in največji delež 

Nemčija (13,2 %). Obratno velja za delež starejših prebivalcev, starih nad 65 let , kjer 

imata najvišji delež Nemčija in Italija (20,6 %), najnižjega pa Irska (11,9 %). Med letoma 

1992 in 2012 se je delež prebivalcev, starejših od 65 let, zvišal za 3,5 % predvsem na račun 

deleža mlajših prebivalcev, starih od 0 do 14 let, ki se je znižal za 3,5 % (Robustillo, 

Corsini, Marcu, Vasileva & Marchetti, 2013, str. 18). 

 

V prihajajočih desetletjih je pričakovati pomembne spremembe v starostni strukturi 

prebivalcev Evropske unije zaradi sprememb v rodnosti, pričakovani življenjski dobi in 

migracijah. Skupno število prebivalcev v Evropi bo v prihodnjih petdesetih letih ostalo na 

podobni ravni kot danes, vendar bo prebivalstvo bistveno starejše. Projekcije kažejo, da se 
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bo število prebivalcev s 507 milijonov v letu 2013 povišalo na približno 526 milijonov v 

letu 2050, nato pa bo število prebivalcev do leta 2060 padalo in bo takrat štelo 523 

milijonov (European Commission, 2014, str. 19). 

 

Eden od fenomenov, povezanih s staranjem prebivalstva, ki se jih javnost začenja zavedati 

šele danes, je tudi možnost zmanjševanja števila prebivalstva v razvitih državah, ki so se že 

pred časom srečale s pojavom staranja prebivalstva. Projekcije števila prebivalcev do leta 

2030 kažejo na možnost padanja števila prebivalcev v Rusiji za 12 milijonov in na 

Japonskem za 11 milijonov, možnost padanja števila prebivalcev pa je prisotna tudi v 

drugih evropskih državah (Kinsella & Phillips, 2005, str. 16). 

 

Čeprav se skupno število prebivalcev v Evropi ne bo povečevalo, pa bodo glede na 

projekcije prebivalstva nastale pomembne razlike med posameznimi državami. Padec 

števila prebivalcev je predviden v približno polovici evropskih držav (Bolgarija, Nemčija, 

Estonija, Grčija, Španija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Pojska, Portugalska, 

Romunija, Slovenija in Slovaška), v ostalih državah pa je predvidena rahla rast števila 

prebivalcev (Belgija, Češka, Danska, Irska, Francija, Italija, Ciper, Luksemburg, Malta, 

Nizozemska, Avstrija, Finska, Švedska in Velika Britanija). V večini naštetih držav bo rast 

dokaj nizka, zelo visoka rast je predvidena v Luksemburgu (+111 %) zaradi upoštevanja 

zelo visokih neto migracij, v Belgiji (+38 %), na Švedskem (+36 %), na Cipru (+30 %) in 

v Veliki Britaniji (+25 %). Največji padec števila prebivalcev je pričakovan v Litvi (–

38 %), Latviji (–31 %), Bolgariji (–25 %), Grčiji (–23 %) in na Portugalskem (–22 %). V 

državah z najvišjim padcem števila prebivalcev bo predvidoma tudi staranje prebivalstva 

najizrazitejše (European Commission, 2014, str. 19). 

 

Bistveno se bo spremenila tudi starostna struktura prebivalstva. V letu 2013 oblika 

starostne piramide kaže, da so najštevilčnejše kohorte pri ženskah v starosti 43 in 47 let, pri 

moških pa v starosti 40 in 45 let. Ker se hkrati zvišuje pričakovana življenjska doba, se 

starostna piramida proti vrhu ne zožuje tako hitro, ker pa se znižuje tudi stopnja rodnosti, 

je tudi dno piramide vedno ožje. Če je starostna piramida dobila ime po značilni obliki, bo 

ta v letu 2060 v Evropi bolj kot na piramido spominjala na steber (European Commision, 

2014, str. 20). 

 

Delež otrok od 0 do 14 let bo po projekcijah do leta 2060 ostal na podobni ravni kot danes 

(približno 20 %), bistveno pa se bo znižal delež aktivne populacije v starosti od 15 do 64 

let (z 61 % na 51 %). Bistveno se bosta zvišala delež starejših od 65 let (z 18 % na 28 %) 

in delež najstarejših, starih več kot 80 let, ki se bo zvišal s 5 % na 12 % v letu 2060 

(European Commission, 2014, str. 20). 

 

Projekcije števila prebivalcev po starostnih skupinah, ki so bile pripravljene za potrebe 

oblikovanja modela za proučevanje vzdržnosti pokojninskih sistemov na Nizozemskem 
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(Buurman et al., 2011, str. 80), kažejo, da se bo delež starejših od 65 let med letoma 2003 

in 2050 povečal s 14,8 na 29,9 % ali z 295.000 na 517.000 prebivalcev. Hkrati se bo 

število prebivalcev v starosti 20 do 64 let zmanjšalo s 64 na 53 % ali z 1.271.000 na 

911.000 prebivalcev. 

 

Tudi za nove članice Evropske unije iz Vzhodne Evrope so značilni procesi, ki vodijo k 

staranju prebivalstva: upad rodnosti, podaljševanje pričakovane življenjske dobe in večanje 

deleža starejšega prebivalstva (Golinowska et al., 2009, str. 21). V Litvi narašča število 

starejših prebivalcev, med letoma 1970 in 1998 je delež starejših od 75 let zrasel z 22,2 % 

na 25,1 % (Lesauskaite, Macijauskiene & Rader, 2006, str. 41), tudi v tem primeru staranje 

prebivalstva povzroča upad rodnosti in podaljševanje pričakovane življenjske dobe 

prebivalstva.   

 

2.3.3 Doba zdravega življenja 

 

Povpraševanje po zdravstvenih storitvah v povezavi s staranjem prebivalstva je povezano 

tudi s tem, v kateri starosti nastopijo najpogostejše zdravstvene težave, povezane s 

starostjo. Če se zdravstvene težave sčasoma premikajo v vedno kasnejša leta, to pomeni, da 

tovrstni procesi ublažijo posledice staranja prebivalstva v skladu s prej omenjeno teorijo 

kompresije obolevnosti. Na področju proučevanja zdravstvenega stanja v povezavi s 

starostjo prebivalstva so bile za ta namen razvite mere dolžine zdravega življenja, ki se 

pogosto uporabljajo tudi za meddržavne primerjave. 

 

V literaturi najdemo indikatorje števila let zdravega življenja (angl. healty life years, 

HLY), pričakovano življenjsko dobo brez oviranosti (angl. disability-free life expectancy, 

DFLE) in leta življenja, prilagojena oviranosti (angl. disability adjusted life years, DALY). 

Izraz "oviranost" je prilagojen prevod angleškega izraza "disability" (ki se sicer običajno 

prevaja kot "invalidnost", vendar se v tem primeru ne nanaša samo na invalidne osebe), ki 

ga v letnih poročilih o razvoju Slovenije uporablja UMAR (2013, str. 208). Izraz 

"oviranost" pomeni vsako bolezensko stanje, ki posameznika ovira pri opravljanju 

vsakdanjih opravil, kot so hoja, delo, prehranjevanje, skrb za higieno in podobno. Starejši 

prebivalci z določeno stopnjo oviranosti običajno potrebujejo pomoč pri vsakdanjih 

opravilih ali storitve dolgotrajne oskrbe v domovih za starejše. 

 

Indikator števila let zdravega življenja (v nadaljevanju HLY) je bil zasnovan za statistične 

potrebe primerjav med državami Evropske unije v letu 2004. Evropska komisija je 

podaljševanje let zdravega življenja izpostavila kot enega glavnih kazalnikov izboljševanja 

zdravstvenega stanja v Evropski uniji. Indikator HLY meri število let, ki jih bo predvidoma 

preživela oseba določene starosti brez hudih ali zmernih zdravstvenih težav (Eurostat, 

2004). Podobno vsebino ima tudi indikator števila let življenja brez zdravstvenih omejitev 

(v nadaljevanju DFLE), ki je prav tako na voljo iz podatkov Eurostata (Eurostat, 2004). 
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Indikatorja temeljita na podatkih anket o zdravstvenem stanju prebivalcev. Dve o teh anket 

sta panelna anketa v gospodinjstvih EU (angl. European Community Household Panel, 

ECHP) za DFLE (Robine et al., 2005, str. 3) in anketa za statistiko Evropske unije o 

prihodkih in življenjskih razmerah (angl. EU Statistics on Income and Living Conditions 

Survey, EU-SILC) za HLY (Eurostat, 2004). Indikatorja sta izračunana iz podatkov o 

pričakovani življenjski dobi po državah in starostnih skupinah ter iz podatkov, ki temeljijo 

na odgovorih na vprašanja, v katerih so anketiranci odgovarjali, ali imajo katero od 

kroničnih ali akutnih bolezni ter ali jih bolezen ovira pri opravljanju vsakdanjih dejavnosti. 

 

V letu 2003 je pričakovana življenjska doba ob rojstvu v Evropski uniji za moške znašala 

med 74,2 (Portugalska) in 78 let (Švedska) in za ženske med 80,1 (Danska) in 83,2 letoma 

(Francija). Pričakovana življenjska doba se je od leta 1995 stalno povečevala. Podatki za 

DFLE kažejo, da je pri tem indikatorju več razlik med državami. V letu 1996 je bil DFLE 

ob rojstvu najnižji na Finskem, 54,6 leta za moške in 57,7 leta za ženske, najvišji pa v 

Italiji, 67,4 leta za moške in 70,5 leta za ženske. Do leta 2003 se je DFLE v Italiji povečal 

na 70,9 leta za moške in 74,4 leta za ženske, na Finskem pa je ostal na nizki ravni, 57,3 leta 

za moške, za ženske pa se je celo znižal na 56,5 leta. Variabilnost indikatorja DFLE je v 

primerjavi s pričakovano življenjsko dobo bistveno večja, vendar je vsaj del te 

variabilnosti mogoče pripisati metodološkim omejitvam ankete in kulturnim razlikam, ki 

lahko vplivajo na rezultate odgovorov glede dojemanja osebnih omejitev zaradi bolezni 

(Robine et al., 2005, str. 13). 

 

Podatki kažejo, da lahko države EU razdelimo v tri skupine glede trendov DFLE (Robine 

et al., 2005, str. 14): 

 države, kjer se DFLE povečuje, kar kaže na kompresijo obolevnosti (pri moških: 

Avstrija, Belgija, Finska, Nemčija in Italija, pri ženskah: Belgija, Italija in 

Švedska), 

 države, kjer razmerja ostajajo konstantna (moški: Grčija, Nizozemska in Španija, 

ženske: Avstrija, Francija, Grčija in Španija) in  

 države, kjer se vrednost DFLE niža, kar kaže na ekspanzijo morbiditete (moški: 

Danska, Francija, Velika Britanija, Irska, Portugalska in Švedska, ženske: Danska, 

Nemčija, Velika Britanija, Finska, Irska, Nizozemska in Portugalska). 

 

Avtorji poročila poudarjajo, da je do navedenih razlik lahko prišlo zaradi metodoloških in 

kulturnih razlik pri odgovorih na vprašanja iz ankete ECHP in da bodo verjetno rezultati, 

zasnovani v prihodnosti, na harmonizirani anketi SILC lahko prikazali drugačne rezultate 

(Robine et al., 2005, str. 15). Dodatne razlike so nastale v Nemčiji in v Veliki Britaniji, ki 

sta v letu 1997 pri anketi ECHP zamenjali metodologijo, kar je povzročilo bistvene 

spremembe pri ocenjevanju DFLE v teh dveh državah od leta 1998 dalje (Robine, Jagger, 

Clavel & Romieu, 2005, str. 7).  
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Indikator HLY (pričakovano število let zdravega življenja, v tem primeru pri starosti 50 

let) za države Evropske unije je izračunan s pomočjo podatkov iz ankete SILC. Pri analizi 

rezultatov so se avtorji pri izračunu HLY oprli na metodologijo, ki jo je v ZDA razvil 

Sullivan (1971). Metodologija upošteva opazovano starostno specifično prevalenco 

oviranosti iz odgovorov na anketna vprašanja in podatke o pričakovani življenjski dobi za 

posamezne starostne kohorte. Na osnovi teh podatkov se izračuna število let na osebo z in 

brez invalidnosti (Jones et al., 2008, str. 2126). V analizi podatkov za Evropsko unijo za 

leto 2005 je bila dodatno upoštevana še predpostavka, da so starostno specifične stopnje 

invalidnosti enake za osebe izven ustanov za dolgotrajno oskrbo in za osebe v teh 

ustanovah, ki v anketi niso bile zajete (Jagger et al., 2008, str. 2126). 

 

Povprečna vrednost HLY v petdesetem letu starosti v letu 2005 je v navedenih državah 

znašala 17,3 leta za moške (60 % njihove pričakovane preostale življenjske dobe) in 18,1 

leto za ženske (54 % njihove pričakovane preostale življenjske dobe). Najnižjo vrednost 

HLY ima Estonija, kjer znaša 9,1 leto za moške in 13,7 leta za ženske. Najvišja vrednost 

HLY ima Danska, za moške 23,6 leta in 24,1 leto za ženske. V Sloveniji znašata vrednosti 

za moške 15,34 leta, za ženske pa 18,62 leta. Prvih osem držav z najdaljšim trajanjem 

pričakovanega zdravega življenja ima povprečno vrednost HLY, ki se za manj kot eno leto 

razlikuje od maksimuma, v ostalih državah pa so vrednosti HLY opazno nižje, najnižje so 

v novih vzhodnoevropskih članicah Evropske unije (Jagger et al., 2008, str. 2127). 

 

Podatki znotraj držav kažejo na večanje razlik v HLY med socialnimi skupinami. 

Prebivalci iz skupin z višjim ekonomskim statusom imajo tudi višje vrednosti HLY. HLY 

je višji v državah z višjim BDP, pomembna pa je tudi razporeditev BDP med različnimi 

družbenimi skupinami. V državah s primerljivim BDP je HLY višji tam, kjer je nižja 

stopnja tveganja revščine in brezposelnosti. Pomemben dejavnik je tudi stopnja izobrazbe, 

saj je HLY višji v skupinah z višjo stopnjo izobrazbe (Jagger et al., 2008, str. 2129). 

 

 



37 

 

 

Tabela 2: Vrednosti indikatorja HLY v državah Evropske unije v letu 2005 

Država HLY moški HLY ženske 

Avstrija 14,53 15,66 

Belgija 18,42 18,66 

Ciper 15,92 13,71 

Češka 14,77 16,26 

Danska 23,64 24,12 

Estonija   9,05 10,42 

Finska 12,86 13,87 

Francija 18,01 19,74 

Nemčija 13,56 13,55 

Grčija 19,78 20,81 

Madžarska 10,78 11,39 

Irska 18,91 20,17 

Italija 20,63 20,86 

Latvija 11,02 12,74 

Litva 11,49 11,86 

Luksemburg 17,99 18,16 

Malta 21,68 22,58 

Nizozemska 20,21 20,40 

Poljska 16,48 20,16 

Portugalska 14,90 12,67 

Slovaška 12,28 13,07 

Slovenija 15,34 17,25 

Španija 19,16 18,62 

Švedska 20,22 20,31 

Velika Britanija 19,74 20,78 

 

Vir: C. Jagger et al., Inequalities in healthy life years in the 25 countries of the European Union in 2005, 

2008, str. 2126, Tabela 1. 

 

Na Danskem se je pričakovana življenjska doba brez bolezni podaljševala med letoma 

1987 in 2000, nato pa je rahlo padla. Takšen razvoj je lahko posledica večjega zavedanja o 

boleznih in pogostejših odgovorov anketirancev, ki so povezani z manjšimi zdravstvenimi 

težavami. Takšen razvoj lahko kaže na padanje števila resnih bolezni in povečevanje 

števila manj hudih obolenj, kar govori v prid teoriji o dinamičnem ravnotežju med številom 

preživetih let v dobrem zdravstvenem stanju in podaljševanjem življenjske dobe 

(Brønnum-Hansen, 2005, str. 24) 

 

Indikator let življenja, prilagojen oviranosti (v nadaljevanju DALY), se uporablja za 

drugačne namene kot HLY in DFLE. Če indikatorja HLY in DFLE pokažeta, koliko let bo 

posameznik preživel v dobrem zdravstvenem stanju, pa indikator DALY pokaže, kako 
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dolgo bodo posamezniki živeli z boleznijo oziroma koliko zdravih let izgubita posameznik 

in družba zaradi bolezni in prezgodnjih smrti. 

 

En DALY si lahko po definiciji WHO zamislimo kot eno "izgubljeno" leto zdravega 

življenja. Mera predstavlja razliko med dejansko populacijo z znano prevalenco in 

incidenco različnih bolezni in namišljeno populacijo, kjer vsi prebivalci živijo do pozne 

starosti brez bolezni (WHO, 2014a). Višja vrednost DALY predstavlja več izgubljenih let 

zaradi bolezni. Zaradi takšne vsebine se DALY pogosto uporablja pri ekonomskih 

raziskavah vpliva bolezni na primer na delovno silo ali izgubljene družbene prihodke 

zaradi bremena bolezni in prezgodnjih smrti. 

 

DALY se izračuna kot vsota let, izgubljenih zaradi umrljivosti (angl. years of life lost, 

YLL), in vsota let, izgubljenih zaradi oviranosti (angl. years lost due to disability, YLD; 

izraz oviranost se uporablja v smislu vsake bolezni, ki ovira dnevne dejavnosti). YLL se 

izračuna kot število smrti krat standardna pričakovana življenjska doba v času smrti, YLD 

pa kot število primerov (incidenca) krat utež invalidnosti krat povprečno trajanje 

invalidnosti do ozdravljenja ali smrti v letih. 

 

DALY se lahko izračuna za vsa bolezenska stanja skupaj ali pa za posamezne bolezni 

(WHO, 2014a). Izračunamo lahko na primer število izgubljenih let zaradi pogostih 

kroničnih bolezni, kot so visok krvni tlak, diabetes, astma, revmatizem in v vedno večjem 

obsegu tudi demenca. Tudi DALY se lahko poveže s povpraševanjem po zdravstvenih 

storitvah v povezavi s staranjem prebivalstva, kot kaže primer raziskave z območja Porurja 

v Nemčiji. 

 

V raziskavi o bremenu bolezni na območju Porurja so raziskovalci uporabili pristop z 

merama DALY ("disability adjusted life years"; pokaže, koliko let prebivalci izgubijo 

zaradi bolezni in prezgodnjih smrti) za izračun bremen zaradi bolezni do leta 2025 v 

povezavi s staranjem prebivalstva. Za projekcijo demografskih sprememb so uporabili 

podatke inštituta za statistiko dežele Severno Porenje - Vestfalija, in sicer pričakovano 

življenjsko dobo ob rojstvu in verjetnost preživetja v določeni starostni skupini. Glede na 

izračunane projekcije se bo število prebivalcev v Porurju med letoma 2004 in 2025 

zmanjšalo za 2,5 %, vendar se bo v istem času število starejših od 55 let zvišalo za 30 %, 

število starejših od 80 let pa za 76 % (Terschüren et al., 2009, str. 534).  

 

Indikatorja DALY in YLL sta bila izračunana za nekaj zelo specifičnih izbranih bolezni, za 

katerimi najpogosteje zbolijo starejši pacienti. Najpogostejše skupine bolezni so 

neoplazme, demenca in srčno-žilne bolezni. Od teh so raziskovalci proučili vpliv osmih 

različnih vrst raka, miokardijskega infarkta in demence. Ocena DALY in YLL je bila 

pripravljena na osnovi stopenj smrtnosti navedenih bolezni in incidence bolezni iz 

različnih študij. Napoved obremenitev zaradi bolezni je bila pripravljena ob predpostavki, 
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da incidenca posameznih bolezni v obdobju do leta 2025 po starostnih skupinah ostaja 

enaka (Terschüren et al., 2009, str. 535).   

 

Rezultati napovedi so pokazali, da bodo zdravstvene ustanove v Porurju morale biti do leta 

2025 pripravljene na sprejem dodatnih 2.200 moških (23 % povečanje incidence) in 650 

ženskih pacientov (10 % povečanje incidence) z nekaterimi vrstami raka. Število 

miokardijskih infarktov v Porurju bo v letu 2025 znašalo 5.946 za moške in 4.112 za 

ženske in se bo v primerjavi z letom 2004 povečalo za 1.185 primerov za moške in 672 za 

ženske. Predvidoma bo v letu 2025 v Porurju živelo 103.906 prebivalcev z demenco, v 

primerjavi z 71.839 prebivalci v letu 2004, kar pomeni povečanje za kar 45 % (Terschüren 

et al., 2009, str. 536).  

 

DALY je mera, ki je zanimiva tudi zato, ker jo uporablja WHO in so zaradi tega podatki 

dosegljivi praktično za vse svetovne države in tako omogočajo relevantne mednarodne 

primerjave glede bremena, ki ga za posamezne družbe predstavljajo bolezni (WHO, 2013a, 

str. 59). V podatkih o DALY za evropsko regijo WHO lahko vidimo, da skupno število 

izgubljenih let znaša od 10 do 28 na 100 prebivalcev, kar predstavlja skoraj trikratno 

razliko med državami z najboljšim in državami z najslabšim stanjem. Iz podatkov je 

razvidno, da je vrednost DALY za srednje in manj razvite evropske države dvakrat višja 

kot za razvite države. Struktura vzrokov za visoke vrednosti DALY kaže, da v manj 

razvitih evropskih državah večina izgubljenih let nastane zaradi bolezni obtočil in 

nevropsiholoških težav, v razvitih državah pa je največ izgubljenih let prav zaradi 

nevropsiholoških težav, sledijo pa jim različne oblike raka in srčno-žilne bolezni (WHO, 

2013a, str. 60). 
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Slika 6: Skupni DALY na 100 prebivalcev v evropski regiji WHO, 2004 

 

 

 

Vir: WHO, 2013a, str. 60, slika 50. 

 

V ZDA raziskovalci ugotavljajo, da se hkrati s povečevanjem števila starejših prebivalcev 

izboljšuje tudi njihovo zdravstveno stanje. Pričakovana življenjska doba pri 65 letih 

(skupno povprečje za moške in ženske) se je med letoma 1965 in 1998 povečala s 14,3 na 

17,8 leta, delež prebivalcev, starejših od 65 let, s kroničnimi boleznimi pa se je v tem času 

znižal s 24,9 na 21,3 % (Mack, Woodsong, MacQueen, Guest & Namey, 2005, str. 20). 
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Daljša življenjska doba sama po sebi še ne pomeni, da je zdravstveno stanje populacije 

boljše. Mere pričakovane dobe zdravega življenja so bile razvite ravno zaradi raziskovanja 

povezav med daljšo življenjsko dobo in kakovostjo življenja in zaradi ugotavljanja, ali 

podaljševanje življenja spremlja manj let z boleznimi (hipoteza kompresije morbiditete), 

več let z boleznimi (ekspanzija morbiditete) ali vmesni scenariji z dinamičnim ravnotežjem 

med obema procesoma. Starajoča populacija ima pomembne vplive na potrebe po 

zdravstvenih storitvah in tudi na druge sisteme, na primer na pokojninski sistem in sisteme 

dolgotrajne oskrbe, vpliv pa se pomembno spreminja tudi zaradi razlik v pričakovani 

dolžini življenja brez bolezni (Jagger et al., 2008, str. 2124). 

 

2.4 Staranje prebivalstva v Sloveniji 

 

Prebivalstvo sveta, posebej njegovega razvitega dela, se intenzivno stara. Demografska 

gibanja v razvitem svetu, katerega del je tudi Slovenija, napovedujejo povečevanje deleža 

starega prebivalstva in zmanjševanje deleža mladih. Staranje prebivalstva je resen problem 

tudi v državah Evropske unije. Mediana starosti prebivalstva naj bi se v EU-27 od leta 

2008 do 2060 dvignila s 40,4 na 47,9 leta, delež prebivalcev, starih najmanj 65 let, pa naj 

bi se povečal s 17,1 % na 30 % ali s 84,6 milijona na 151,5 milijona (Vertot, 2010, str. 11). 

 

Procesi staranja prebivalstva so značilni tudi za Slovenijo. Od leta 1991 do 2015 se je delež 

prebivalcev, starih vsaj 65 let, povečal z 10,6 % na 17,9 % (Kajzer et al., 2016, str. 4). 

Najhitreje se povečuje število najstarejših prebivalcev. Od leta 1989 do 2009 se je število 

prebivalcev, ki so stari 85 let in več, povečalo s 15.000 na 30.369 in se je torej več kot 

podvojilo. Hkrati se znižuje delež mlajših prebivalcev, v obdobju od leta 1989 do leta 2009 

se je delež mladih v starosti od 0 do 14 let zmanjšal z 20,9 % na 14,0 % (Vertot, 2010, str. 

14). Zaradi rasti števila starejših prebivalcev se v Sloveniji zvišuje tudi povprečna starost 

prebivalstva. Od leta 1989 do leta 2009 se je povečala s 35,6 na 41,4 leta (Vertot, 2010, str. 

17). 

 

Po zadnjih projekcijah EUROPOP 2013 se v prihodnjih desetletjih število prebivalcev 

Slovenije ne bo bistveno spremenilo, starejši pa bodo leta 2060 predstavljali že tretjino 

prebivalcev. Po osnovnem scenariju EUROPOP 2013 naj bi leta 2060 v Sloveniji živelo 

2,041 milijona prebivalcev, delež prebivalcev, starejših od 65 let, pa naj bi se povečal na 

približno 30 %. Po navedenem scanariju se bo nabolj znižalo število prebivalcev v starostni 

skupini od 20 do 64 let. Demografske spremembe v Sloveniji so zelo odvisne od 

migracijskih gibanj. Med gospodarsko rastjo v letih od 2007 do 2009 so bile neto migracije 

visoke, med gospodarsko krizo pa izrazito nizke. Brez selitvenega prirasta se bo tudi v 

prihodnje število prebivalcev Slovenije zniževalo (Kajzer et al., 2016, str. 4). 
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V Sloveniji se kažejo tudi regionalne razlike v deležu starejšega prebivalstva. Čeprav je 

povprečna starost prebivalcev v vseh statističnih regijah v Sloveniji podobna in se giblje 

okrog slovenskega povprečja, ki je v letu 2010 znašalo 41,4 leta, se med regijami 

pojavljajo pomembne razlike v številu starejših prebivalcev. Največji delež prebivalcev, 

starejših od 65 let, je v osrednjeslovenski statistični regiji (25 %), sledijo podravska (16 

%), savinjska (13 %) in gorenjska regija (10 %), v jugovzhodni Sloveniji ter v goriški, 

pomurski, obalno-kraški, spodnjeposavski, koroški, notranjsko-kraški in zasavski regiji pa 

je delež starejših od 65 let pod 10 % (Vertot, 2010, str. 19). 

 

2.4.1 Rodnost, umrljivost in migracije ter njihov vpliv na staranje prebivalstva 

 

Tudi v Sloveniji se že več kot 100 let zmanjšuje število živorojenih otrok, zmanjševanje 

števila rojstev pa je postalo zelo izrazito po letu 1980. V prejšnjem stoletju se je največ 

otrok v Sloveniji rodilo v času tako imenovanega "baby booma" po koncu druge svetovne 

vojne, ko se je letno rodilo okrog 30.000 otrok (ali 20 otrok na 1000 prebivalcev). Po letu 

1950 se je število otrok začelo zmanjševati, zraslo pa je spet v sedemdesetih letih, ko so 

začele rojevati ženske, rojene v "baby boom" generaciji. Po letu 1980 se je število 

novorojenih otrok začelo zmanjševati, v letu 1992 se jih je rodilo manj kot 20.000, v letu 

2003 pa se je rodilo samo 17.321 otrok (Vertot, 2010, str. 21). 

 

Po letu 2003 število živorojenih otrok narašča, v letu 2012 je bilo v Sloveniji rojenih 

21.938 otrok, v letu 2014 pa nekaj manj, 21.165 (Statistični urad Republike Slovenije, 

2016), rodnost se po minimumu v letu 2003 rahlo povečuje in je v letu 2005 znašala v 

povprečju 1,26 otroka na žensko. Kljub rahlemu povečevanju je vrednost še vedno 

prenizka, da bi zagotavljala pozitivni naravni prirast (Penger & Dimovski, 2007, str. 43). 

Za pozitivni naravni prirast je potrebna stopnja rodnosti, ki je višja od 2,1 otroka na 

žensko. Do leta 2010 je rodnost zrasla na 1,57 otroka na žensko, nato pa je ostala na 

približno enaki stopnji in znaša v letu 2014 1,58 (Statistični urad Republike Slovenije, 

2016), kar je še vedno bistveno manj, kot bi bilo potrebno za pozitivni naravni prirast. 

Demografske projekcije EUROPOP 2013 predvidevajo, da se bo stopnja rodnosti do leta 

2060 zvišala s povprečne stopnje zadnjih let, ki znaša 1,56, na 1,75 otroka na žensko, kar 

pa je še vedno premalo za naravno ohranjanje števila prebivalcev. Ker bo v letu 2060 tudi 

žensk v rodni dobi manj, bo otrok manj kot danes (Kajzer et al., 2016, str. 5). 

 

Hkrati se v Sloveniji podaljšuje življenjska doba. Od leta 1958 do leta 2008 se je 

povprečna starost umrlih v Sloveniji zvišala za moške za 11,8 leta, za ženske pa za 15 let. 

Povprečna starost umrlih moških v letu 2008 je znašala 69,6 leta, povprečna starost umrlih 

žensk pa 78,8 leta. Povprečna starost umrlih žensk se v zadnjih letih povečuje nekoliko 

hitreje kot pri moških. Med letoma 1998 in 2008 se je tako povečala za 3,1 leto za moške 

in za 3,4 leta za ženske. Podaljšuje se tudi pričakovana življenjska doba ob rojstvu. Dečki, 

rojeni v letih 2006 in 2007, lahko pričakujejo, da bodo živeli 75 let, deklice, rojene v istem 
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obdobju, pa 82,3 leta (Vertot, 2010, str. 22). Po zadnjih podatkih iz leta 2014 znaša 

povprečna starost umrlih v Sloveniji 72,7 leta za moške in 80,9 leta za ženske, pričakovana 

življenjska doba za otroke, rojene v letu 2014, pa znaša 77,97 leta za dečke in 83,68 leta za 

deklice (Statistični urad Republike Slovenije, 2016). Tako starost umrlih kot pričakovana 

življenjska doba se še vedno zvišujeta. 

 

Osnovna značilnost demografskega razvoja v Evropi in v Sloveniji je staranje prebivalstva, 

ki je predvsem posledica upadanja rodnosti in opaznega podaljšanja pričakovane 

življenjske dobe. Skrb glede razvoja v prihodnosti je osredotočena na to, kako se bodo 

spreminjala razmerja med različnimi starostnimi skupinami. Staranje prebivalstva v EU in 

v Sloveniji je posledica štirih trendov (Vertot, 2010, str. 8): 

 nizkega povprečnega števila otrok na žensko (stopnja rodnosti), 

 zmanjševanja rodnosti v zadnjih desetletjih,  

 bistveno daljše pričakovane življenjske dobe ob rojstvu in zmanjšanja umrljivosti in  

 sprejema veliko priseljencev iz tretjih držav. 

 

Tako za Slovenijo kot tudi za druge razvite države se kaže trend, da je staranje prebivalstva 

v vsakih naslednjih projekcijah izrazitejše, kar je tudi stališče prebivalstvenega oddelka 

OZN (Malačič, 2003, str. 8). Po ugotovitvah Eurostata je spadala Slovenija glede na 

podatke iz leta 2011 med države z izrazito nizko rodnostjo (European commission, 2011, 

str. 37), po podatkih iz leta 2014 pa se je stanje delno popravilo, tako da je zdaj Slovenija 

po stopnji rodnosti v srednji tretjini evropskih držav (European commission, 2014, str. 15), 

glede na projekcije demografskih gibanj pa so pričakovani naslednji trendi med letoma 

2013 in 2060 (European commission, 2014, str. 367): 

 zvišanje deleža otrok od 0 do 14 let s 14,5 % na 14,7 % celotne populacije,  

 znižanje deleža prebivalstva v starosti od 15 do 64 let z 68,2 % na 55,9 %,  

 zvišanje deleža starejših od 65 let s 17,3 % na 29,4 %, 

 zvišanje deleža zelo starih prebivalcev nad 80 let s 4,6 % na 12,4 % celotne 

populacije, 

 stagniranje celotnega števila prebivalcev na ravni 2,1 milijona.  

 

Glede na navedene podatke lahko vidimo, da se celotno število prebivalcev v Sloveniji 

predvidoma ne bo bistveno spreminjalo, povsem drugače pa je s prebivalstveno strukturo. 

Ta se bo v proučevanem petdesetletnem obdobju bistveno spremenila s povečevanjem 

deležev starejših in najstarejših prebivalcev. 

 

Na demografsko rast in starostno strukturo prebivalstva vplivajo tri osnovne komponente: 

rodnost, umrljivost in selitve. Njihov razvoj je običajno dolgoročen in je v veliki meri 

povezan z gospodarskimi, tehnološkimi, političnimi in kulturnimi razmerami v državi. 

Poznavanje vzrokov preteklega razvoja omogoča oblikovanje predpostavk o nadaljnjem 

razvoju osnovnih komponent demografskega razvoja (Kraigher, 2005, str. 73). 
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Razlogi za nizko rodnost v Sloveniji so delno ekonomske narave (omejene možnosti 

zaposlitve mladih, težja dostopnost do stanovanj, težave pri zaposlovanju mladih mam) in 

delno tranzicijske narave zaradi odlaganja rojstev otrok v višjo starost po dokončani srednji 

šoli ali fakulteti. Države, kjer proces odlaganja rojstev še ni končan, lahko računajo na 

povečanje rodnosti v prihodnosti, v evropskih državah, v katerih so poznejšemu rojevanju 

otrok prilagodili trg dela, družinsko politiko, otroško varstvo in podobno (npr. Francija in 

skandinavske države), imajo stopnje rodnosti okrog 1,8 na žensko (Kraigher, 2005, str. 74). 

 

V Sloveniji lahko glede na odlaganje rojstev v preteklih letih in glede na dogajanja na tem 

področju v drugih državah (npr. v Italiji ali v Španiji, kjer so se podobni procesi dogajali v 

začetku devetdesetih let preteklega stoletja) pričakujemo, da se bodo stopnje rodnosti še 

nekaj časa povečevale. Kako visok bo v prihodnosti koeficient rodnosti, je odvisno tudi od 

tega, do kakšne meje se bo povečevala stopnja rodnosti za ženske nad tridesetim letom 

starosti, ki je danes še precej nižja od povprečja EU-15 (Kraigher, 2005, str. 74). 

 

Tudi umrljivost se v Sloveniji znižuje že 150 let. Zmanjševanje se je na kratko zaustavilo 

zaradi zaostrenih gospodarskih razmer v prvi polovici devetdesetih let, po letu 1995 pa se 

spet hitro upočasnjuje, pričakovano trajanje življenja pa se podaljšuje. Do leta 2003 se je 

pričakovano trajanje življenja pri moških podaljšalo na 73,2 leti, pri ženskah pa na 80,7 

leta. Pričakovano trajanje življenja je še vedno nižje kot v večini držav EU-15, vendar je 

višje kot v večini novih članic EU (Kraigher, 2005, str. 75). V prihodnosti lahko zaradi 

napredka v medicini in zaradi bolj zdravega načina življenja pričakujemo nadaljnje 

podaljševanje pričakovane življenjske dobe pri obeh spolih, še posebej v starostnih 

skupinah med 40. in 80. letom, pri moških pa tudi med 15. in 39. letom, ti procesi pa 

pomenijo povečevanje števila prebivalcev, starejših od 65 let (Kraigher, 2005, str. 76). 

 

Tretji dejavnik, povezan z demografskimi gibanji, so migracije oziroma selitveni prirast. 

Na selitveni prirast vplivajo predvsem ekonomski, pa tudi politični razlogi, predstavlja pa 

razliko med priseljevanjem in odseljevanjem iz države. Slovenija je imela v preteklosti 

pozitiven naravni prirast predvsem zaradi priseljevanja iz držav nekdanje Jugoslavije. 

Kljub ekonomski krizi Slovenija še vedno ostaja razvitejša od balkanskih držav, kar bo 

verjetno še naprej vzrok za priseljevanje, vendar pa je slovenska ponudba delovnih mest še 

naprej premajhna in ne dovolj stimulativna za nekatere poklice, kar povzroča tudi 

odseljevanje. Verjetno bo v prihodnosti selitveni prirast ostal še naprej pozitiven, lahko pa 

se bistveno zmanjša zaradi demografskega izčrpanja regij, iz katerih bi prišli potencialni 

izseljenci, ali zaradi povečanega izseljevanja zaradi poslabševanja ekonomskih razmer 

(Kraigher, 2005, str. 78). 

 

Zadnji podatki Statističnega urada Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS) kažejo na 

pomembno zniževanje selitvenega prirasta v zadnjih letih. V letih od 2003 do 2009 se je 
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priseljevanje v Slovenijo povečevalo, selitveni prirast pa je dosegel višek v letu 2008, ko je 

znašal 18.584 prebivalcev. V letu 2009 je sledil rahel padec, v letu 2010 pa prvič opazimo 

negativni naravni prirast, do katerega je prišlo predvsem zaradi zmanjšanja priseljevanja. 

Odseljevanje iz Slovenije je bilo najvišje v letu 2009, v kasnejših letih pa se je nekoliko 

znižalo (SURS, 2014). Glede na navedene podatke in druga gospodarska gibanja v 

Sloveniji v zadnjih letih (povečevanje brezposelnosti, recesija in nato le šibko gospodarsko 

okrevanje) lahko predvidevamo, da bo selitveni prirast v Sloveniji v prihodnosti v veliki 

meri odvisen od gospodarskih gibanj.    

 

Tabela 3: Meddržavne selitve in selitveni prirast s tujino, Slovenija 2003–2013 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Priseljeni iz 

tujine 9279 10171 15041 20016 29193 30693 30296 15416 14083 15022 

Odseljeni v 

tujino 5867 8269 8605 13749 14943 12109 18788 15937 12024 14378 

Selitveni 

prirast s 

tujino 3412 1902 6436 6267 14250 18584 11508 -521 2059 644 

 

Vir: SURS, podatkovna baza SI-STAT, 2014. 

 

Če v Sloveniji v prihodnosti ne bo prišlo do presenetljivih in bistvenih sprememb pri 

stopnji rodnosti, bo selitveni prirast najpomembnejši dejavnik, ki bo vplival na to, ali bo v 

Sloveniji število prebivalcev raslo, ostajalo na isti ravni ali padalo. Malačič (2003, str. 3) 

ugotavlja, da projekcije števila prebivalcev v Sloveniji do leta 2036 pokažejo, da bo brez 

pozitivnega selitvenega prirasta število prebivalcev upadlo. Prav tako bo v tem primeru 

hitrejše staranje prebivalstva. Čeprav bo število starejših prebivalcev ostalo na približno 

enaki ravni, bi v primeru brez selitvenega prirasta zrasel delež starejših prebivalcev 

(Malačič, 2003, str. 7). 

 

2.4.2 Demografske projekcije za Slovenijo 

 

Glavne demografske projekcije, ki so pripravljene za Slovenijo, so pripravljene na 

Eurostatu (European Commission, 2014; Eurostat, 2012), ki pripravlja demografske 

projekcije z nazivom EUROPOP, in na UMAR-ju, ki je v letu 2013 pripravil svoje 

demografske projekcije za Slovenijo (Kraigher & Ferk, 2013). Tudi zadnja projekcija 

EUROPOP je bila pripravljena v letu 2013, podatki pa so bili na voljo v letu 2014. V času 

analize podatkov za to doktorsko disertacijo je bila na voljo demografska projekcija 

EUROPOP 2010, ki je v nadaljevanju tudi opisana in uporabljena v scenarijih. Projekcija 

EUROPOP 2013 temelji na nekoliko manj optimističnih predpostavkah demografskega 

razvoja in je po rezultatih zelo blizu osnovni projekciji UMAR-ja, zato sem se odločil, da 
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za visoki scenarij vseeno uporabim projekcijo EUROPOP 2010, ki predstavlja nekoliko 

bolj optimistično različico demografskega razvoja v Sloveniji. 

 

Glede na rezultate projekcije EUROPOP 2010 bo v Sloveniji največ prebivalcev živelo leta 

2020 (2.142.217 prebivalcev), nato pa bo število prebivalcev rahlo upadalo, vendar do leta 

2060 ne bo padlo pod 2.057.964. Delež prebivalcev, starih 65 let in več, se bo od leta 2010 

do 2060 povečal s 16,5 % na 31,5 %, delež najstarejših prebivalcev, starih 80 let in več, pa 

se bo povečal s 4,0 % na 12,8 %. V enakem času bo upadel delež najmlajših prebivalcev, 

starih od 0 do 14 let, s 14,1 % na 13,6 %, največji padec pa bo v skupini najdejavnejše 

populacije, stare od 25 do 54 let, kjer se bo delež zmanjšal s 44,9 % na 34,1 % (European 

Commission, 2012, str. 447). 

 

Projekcija Eurostata iz leta 2010 temelji na predpostavkah rahlega dviganja stopnje 

rodnosti z 1,54 otroka na žensko v letu 2010 na 1,65 v letu 2060 ter na podaljševanju 

pričakovane življenjske dobe. Pričakovana življenjska doba ob rojstvu naj bi se od leta 

2010 do 2060 povečala s 75,8 leta na 84 let za moške in z 82,3 leta na 88,8 leta za ženske. 

Pričakovana življenjska doba v dopolnjenem 65. letu starosti naj bi se v istem obdobju 

povečala s 16,4 na 21,9 leta za moške in z 20,2 na 25,3 leta za ženske. Projekcija upošteva, 

da bodo neto migracije (razlika med priselitvami in odselitvami) pozitivne, in sicer na 

ravni približno 8.700 v letu 2015, nato pa bi do leta 2060 postopno padle na 3.800 letno 

(European Commission, 2012, str. 447). 

 

Predpostavke glede migracij so pomembne zato, ker migracijske tokove sestavlja 

večinoma mlajša populacija v starosti približno 20 do 40 let. Poleg neposrednega vpliva 

migracij na število prebivalcev lahko ima priseljena populacija tudi pozitivni vpliv na 

število prebivalcev v mlajših starostnih skupinah in glede na značilnosti priseljene 

populacije morda tudi na zvišanje stopnje rodnosti. V obdobju od leta 2002 do 2011 je bilo 

v selitvenem prirastu 31,9 % žensk. Dve tretjini priseljenih je bilo v tem obdobju starih od 

20 do 44 let, 15,9 % je bilo otrok v starosti do 14 let, starejših od 65 let pa je bilo 5 % 

(Kraigher & Ferk, 2013, str. 12). 

 

Glede na podatke o neto migracijah SURS (2014) se zdi takšna napoved migracij dokaj 

visoka. Glede na aktualna migracijska gibanja so na UMAR-ju pripravili svoje delovne 

projekcije gibanja prebivalstva v Sloveniji. V projekciji so uporabili nekoliko drugačne 

predpostavke, kot so bile uporabljene v projekciji EUROPOP iz leta 2010. Glede na trende 

zadnjih let je projekcija pripravljena na nekoliko bolj pesimističnih predpostavkah in 

predvideva poleg povečevanja deleža starejšega prebivalstva v nasprotju s projekcijo 

EUROPOP 2010 tudi pomembno zmanjšanje števila prebivalcev (Kraigher & Ferk, 2013). 

V naslednji Tabeli je predstavljena primerjava nekaterih rezultatov projekcij UMAR in 

projekcij EUROPOP 2010. 
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Tabela 4: Primerjava rezultatov demografskih projekcij UMAR (osnovni scenarij) iz leta 

2013 in projekcij EUROPOP 2010 (v 1000 prebivalcev) 

Vir 2010 2020 2030 2040 2050 2060 

Skupno število prebivalcev v Sloveniji 

EUROPOP 2.047 2.142 2.155 2.141 2.115 2.058 

UMAR 2.047 2.071 2.052 2.000 1.922 1.817 

Število prebivalcev v starosti od 0 do 19 let 

EUROPOP 393 419 410 377 320 311 

UMAR 393 403 379 328 321 310 

Število prebivalcev v starosti od 20 do 64 let 

EUROPOP 1.316 1.299 1.224 1.176 1.081 1.025 

UMAR 1.316 1.242 1.152 1.089 977 908 

Število prebivalcev v starosti nad 65 let 

EUROPOP 338 424 520 589 610 595 

UMAR 338 426 521 584 624 599 

Število prebivalcev v starosti nad 80 let 

EUROPOP 80 111 136 196 232 261 

UMAR 80 114 137 194 220 239 

 

Vir: A. Kraigher, Epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni v Sloveniji v letu 2012, 2013, str. 26, 

Tabela 4. 

 

UMAR je za delovno demografsko projekcijo 2013 pripravil tri scenarije, osnovni 

(referenčni), nizki scenarij in visoki scenarij (Kraigher & Ferk, 2013, str. 16). Pri pripravi 

predpostavk za tri demografske scenarije so upoštevane predpostavke, kot so opisane v 

nadaljevanju. 

 

Umrljivost v Sloveniji naj bi se še naprej zniževala, trajanje življenja pa povečevalo. 

Lahko predpostavimo, da obstajajo določene meje, do katerih se umrljivost v posameznih 

spolno-starostnih skupinah lahko še zniža, vendar so takšne napovedi lahko pripravljene le 

na osnovi poglobljenega poznavanja bioloških in medicinskih dejavnikov staranja, zato je 

projekcija pripravljena na osnovi arbitrarno postavljenih faktorjev zmanjševanja 

umrljivosti (Kraigher & Ferk, 2013, str. 17). Stopnje umrljivosti so pripravljene za tri 

scenarije posebej za starostne skupine 0 let (novorojenčki), 1–14 let, 15–29 let, 30–64 let, 

65–84 let in nad 85 let. Letni koeficienti zmanjšanja umrljivosti se gibljejo od 0,8871 do 

0,9999, največje mogoče zmanjšanje v obdobju napovedovanja pa od 0,33 do 0,80 

(Kraigher & Ferk, 2013, str. 18). 

 

Pri rodnosti se pričakuje premik najvišje rodnosti v višjo starost. V letu 2011 je bila 

najvišja rodnost v 29. letu starosti, po pričakovanjih in izkušnjah drugih držav, v katerih je 

demografska tranzicija nastopila prej kot v Sloveniji (npr. Nizozemska ali Švica), pa lahko 

sklepamo, da se bo najvišja rodnost prestavila nekje na 32. leto starosti. Skupna stopnja 



48 

 

celoletne rodnosti se bo predvidoma v obdobju projekcije zviševala (Kraigher & Ferk, 

2013, str. 19). 

 

Osnovni scenarij predvideva selitveni prirast nekaj več kot 3.000 prebivalcev letno, saj naj 

bi se ekonomske razmere v Sloveniji v prihodnje izboljševale in bo zato še vedno zanimiva 

za priseljevanje iz ekonomsko manj razvitih držav. Po nizkem scenariju naj bi bil selitveni 

prirast zaradi morebitnih slabših ekonomskih razmer nižji in naj bi dosegal nekaj manj kot 

2.000 prebivalcev letno, po visokem scenariju v primeru ugodnejšega ekonomskega 

razvoja pa naj bi znašal letno okrog 7.000 prebivalcev (Kraigher & Ferk, 2013, str. 20). 

 

Rezultati projekcij kažejo, da se bo po osnovnem scenariju število prebivalcev v Sloveniji 

po letu 2020 konstantno zmanjševalo (Kraigher & Ferk, 2013, str. 21), proces staranja 

prebivalstva pa se bo še naprej nadaljeval. Bistveno več bo starejših prebivalcev, njihovo 

absolutno število bi se po osnovnem scenariju povečalo za 77,3 % (Kraigher & Ferk, 2013, 

str. 22).  

 

Število prebivalcev v Sloveniji med letoma 2010 in 2060 bi se po osnovnem scenariju 

zmanjšalo z 2,0 na 1,8 milijona, po nizkem scenariju pa na 1,6 milijona. Po visokem 

scenariju bo število prebivalcev stagniralo približno na ravni 2,1 milijona prebivalcev. 

Starostna sestava prebivalstva se bo po vseh scenarijih še naprej gibala v smeri staranja 

prebivalstva. Število in delež prebivalcev v starejših starostnih skupinah bosta naraščala, v 

mlajših pa padala. Rezultati projekcije so prikazani v naslednji tabeli (Kraigher & Ferk, 

2013, str. 24). 

 

Rezultati v Tabeli 5 na naslednji strani kažejo, da bo staranje prebivalstva prisotno v vseh 

scenarijih. V osnovnem scenariju bo nekoliko izrazitejše zaradi predpostavke nižje 

rodnosti, v nizkem in v visokem scenariju pa bo delež starejših nekoliko nižji, v nizkem 

scenariju zaradi krajše življenjske dobe, v visokem scenariju pa zaradi nekoliko večje 

rodnosti in večjega priseljevanja (Kraigher & Ferk, 2013, str. 24). Kljub razlikam v 

scenarijih je v vseh scenarijih predvideno bistveno povečanje števila starejših prebivalcev.  
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Tabela 5: Primerjava rezultatov demografskih projekcij UMAR 

 Starostna sestava (v %) 

Starost (let) 2010 2030 2060 

0–19 (osnovni scen.) 19,2 18,5 17,1 

0–19 (nizki scen.) 19,2 17,6 15,8 

0–19 (visoki scen.) 19,2 19,4 19,3 

    

20–64(osnovni scen.) 64,3 56,1 49,9 

20–64(nizki scen.) 64,3 56,6 51,6 

20–64(visoki scen.) 64,3 55,9 51,3 

    

65 let in več (osnovni scen.) 16,5 25,4 33,0 

65 let in več(nizki scen.) 16,5 25,8 32,7 

65 let in več(visoki scen.) 16,5 24,7 29,5 

    

80 let in več (osnovni scen.) 3,9 6,7 13,2 

80 let in več (nizki scen.) 3,9 6,8 12,3 

80 let in več (visoki scen.) 3,9 6,5 11,5 

 

Vir: A. Kraigher, Epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni v Sloveniji v letu 2012, 2013, str. 24, 

Tabela 3. 

 

Glede na različne možnosti projekcij prebivalstva v Sloveniji lahko pričakujemo, da se bo 

delež prebivalcev, starih več kot 65 let, med letoma 2010 in 2050 povečal po najbolj 

optimistični različici s 16,4 na 27,8 %, po manj ugodni pa s 16,6 % na 29,2 % (ali celo do 

33 %) oziroma s približno 285.000 na 510.000 (Kraigher, 2003, str. 5). Zaradi učinka 

staranja prebivalstva bo verjetno prišlo tudi do zvišanja izdatkov za zdravstveno oskrbo v 

Sloveniji. Ocena predvideva zvišanje javnih izdatkov za zdravstvo od leta 2001 do leta 

2040 s 4,5 % na 7,3 do 9,6 % BDP in zvišanje skupnih izdatkov za zdravstvo v Sloveniji s 

6,9 % na 9,3 do 11,4 % (Kraigher, 2003, str. 9). 

 

Staranje prebivalstva je opazno tudi v strukturi zavarovancev ZZZS. Delež mladih vztrajno 

pada na račun povišanega deleža starostnikov. Leta 2011 je bilo 18,2 % zavarovanih oseb, 

mlajših od 19 let, in že kar 17,0 %, starejših od 65 let. Takšno gibanje vpliva  na izvajanje 

obveznega zdravstvenega zavarovanja. Najpomembnejša sta vpliva dveh hkratnih gibanj, 

staranja in upada (mlajšega) prebivalstva (Kramberger et al., 2012, str. 16, 17).  

 

Staranje prebivalstva oziroma dolžina življenja vpliva predvsem na večji obseg in 

spremenjene potrebe ter zahteve po zdravljenju, kar povzroča pritiske na rast izdatkov 

javnega sistema zdravstvenega varstva. "Tanjšanje" mlajših generacij, povezano z 

(aktualnimi) gibanji v zaposlovanju oziroma brezposelnostjo, pa povzroča motnje pri 
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obnavljanju aktivnega prebivalstva, s tem pa vpliva na nihanja in negotovost pri 

zagotavljanju zadostnih javnofinančnih virov (Kramberger et al., 2012, str. 16, 17). 

 

2.4.3 Število let zdravega življenja v Sloveniji 

 

Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu se v Sloveniji povečuje. V letu 2011 je tako 

znašalo za ženske 82,9 leta, za moške pa 76,6 leta in se od leta 2005 stalno povečuje. 

Pričakovano trajanje življenja je v Sloveniji nekoliko nižje od povprečja v Evropski uniji, 

predvsem zaradi nižje pričakovane življenjske dobe pri moških. Po drugi strani se znižuje 

število let zdravega življenja (HLY) ob rojstvu. V letu 2011 je HLY v Sloveniji za moške 

ob rojstvu znašala 54 let, za ženske pa 53,8 leta, kar je za 2,4 oziroma 6,3 leta manj kot v 

letu 2005. V letu 2005 razlike v HLY med spoloma skoraj ni bilo, v obdobju od 2005 do 

2010 pa je bila od 1 do 3,5 leta v korist žensk (UMAR, 2013, str. 208). 

 

Ker je kazalnik HLY izračunan na osnovi anketnih podatkov, lahko gre pri navedeni 

spremembi tudi za subjektivno dojemanje oziroma za večjo kritičnost, povezano z 

gospodarsko krizo v omenjenem obdobju. Glede let življenja brez omejitev se Slovenija v 

letih 2010 in 2011 uvršča na rep evropskih držav. Od leta 2005 do 2009 se je približala 

povprečju Evropske unije, v naslednjih letih pa se je od njega spet oddaljila. Podatki kažejo 

na veliko razliko v kakovosti življenja starejših v Evropski uniji (UMAR, 2013, str. 208). 

 

Na povpraševanje po zdravstvenih storitvah zaradi staranja prebivalstva vpliva predvsem 

zdravstveno stanje v starejših letih, ki ga lahko prikaže HLY v starosti 65 let. Podatki 

Evropske komisije o navedenem indikatorju so prikazani v Tabeli 6 na naslednji strani 

skupaj s pričakovano življenjsko dobo v starosti 65 let. 

 

Tabela 6: Pričakovana življenjska doba v starosti 65 let in HLY v starosti 65 let v 

Sloveniji, 2005–2012 

 

Leto Moški Ženske 

 Pričak. živl. doba v 

starosti 65 let 

HLY v starosti 65 

let 

Pričak. živl. doba v 

starosti 65 let 

HLY v starosti 65 

let 

2005 15,2 7,4 19,3 8,6 

2006 15,8 8,3 20,0 9,6 

2007 15,9 9,1 20,2 10,0 

2008 16,4 9,2 20,5 9,4 

2009 16,4 9,3 20,5 9,9 

2010 16,8 6,6 21,0 7,2 

2011 16,9 6,2 21,1 6,9 

2012 17,1 7,3 21,1 6,9 

 

Vir: European Commission, 2014. 
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Podatki kažejo, da se od leta 2005 dalje pričakovana življenjska doba v 65. letu starosti 

povečuje tako za moške kot za ženske. Za moške se je v tem času povečala za 1,9 leta, za 

ženske pa za 1,8 leta. Moški v Sloveniji, ki je v letu 2012 dopolnil 65 let, tako lahko 

pričakuje še 17,1 leto življenja, ženska pa še 21,1 leto, če bi bila umrljivost po posameznih 

starostnih razredih v prihodnje enaka, kot je bila v letu 2012.  

 

V nasprotju s pričakovano življenjsko dobo se vrednost HLY v zadnjih letih zmanjšuje. V 

obdobju od leta 2005 je HLY za moške v Sloveniji zrasel s 7,4 na 9,3 leta do leta 2009, 

nato pa je padel na 6,6 leta v letu 2010, na 6,2 leti v 2011 in rahlo zrasel na 7,3 leta v letu 

2012. Za ženske je HLY od leta 2005 zrasel z 8,6 leta na 10,0 let v letu 2007, nato pa je do 

leta 2012 padel na 6,9 leta, kar je celo za 0,4 leta manj kot pri moških. Pri ženskah je 

pričakovana življenjska doba daljša kot pri moških, pričakovano obdobje brez zdravstvenih 

omejitev pa krajše, to pomeni, da ženske preživijo bistveno več let v slabšem 

zdravstvenem stanju. 

 

Navedeni podatki kažejo na skrajševanje dobe življenja brez omejitev, kar bi lahko v 

prihodnosti v povezavi s staranjem prebivalstva vplivalo na večje povpraševanje po 

zdravstvenih storitvah. Vendar pa je treba navedene podatke jemati z določeno mero 

rezerve. Izračun pričakovane življenjske dobe temelji na statističnih podatkih o umrljivosti, 

izračun HLY pa na podatkih panelne ankete o stanju gospodinjstev v Evropski uniji. Na 

subjektivno dojemanje zdravstvenih omejitev bi lahko imela pomemben vpliv gospodarska 

kriza in z njo povezano negativno družbeno ozračje v državi. 

 

2.5 Incidenca in prevalenca v povezavi s staranjem populacije 

 

Povpraševanje po zdravstvenih storitvah je v veliki meri odvisno od vrste in pogostosti 

pojavljanja različnih oblik bolezni. Različne vrste bolezni se v različnih starostnih 

skupinah ne pojavljajo enako pogosto. Nekatere bolezni so pogostejše pri mlajših 

prebivalcih, nekatere v populaciji srednjih let, nekatere pa pri starejših prebivalcih. Glede 

na razlike v obolevnosti lahko sklepamo, da spremembe v starostni strukturi populacije 

povzročijo tudi spremembe v prevalenci in incidenci posameznih skupin bolezni. 

 

2.5.1 Incidenca in prevalenca v povezavi s staranjem 

 

Le malo je bolezni, ki se pojavljajo samo v starosti, značilno pa je, da se pri starostnikih 

pojavljajo nekatere bolezni pogosteje, lahko pa imajo tudi drugačno pojavno obliko ali pa 

se pojavljajo skupaj z drugimi boleznimi. V nadaljevanju so prikazani rezultati raziskav o 

boleznih pri starejših prebivalcih v svetu. 

 

Za različne skupine bolezni je v populaciji različno razporejeno število obravnav in 

različno so razporejeni izdatki obravnav po starostnih skupinah. V ZDA imajo posamezne 
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bolezni naslednje razporeditve izdatkov po starostnih skupinah (Garrett & Martini, 2007, 

str. 56): 

 kongestivno srčno popuščanje: večji del izdatkov nastane šele pri pacientih, starih 

več kot 74 let, nato pa strmo padejo po 94. letu starosti, 

 koronarna bolezen venčnih arterij: izdatki so nizki približno do 45. leta in nato 

strmo rastejo do 80 let, 

 diabetes: izdatki so prav tako nizki približno do 45. leta in strmo zrastejo do 84 let, 

 astma: izdatki imajo edinstven profil, in sicer so najvišji pri otrocih, starih od 1 do 5 

let, in nato pri starejših prebivalcih, starih od 60 do 80 let,  

 duševne motnje: krivulja izdatkov ima tri vrhove, in sicer za starosti 15 do 19 let, 

50 do 54 in pri najstarejših pacientih, 

 odvisnost od kemičnih substanc: izdatki so najvišji v starostnih skupinah od 15 do 

19 in od 40 do 44 let, 

 nosečnosti in zdravljenja neplodnosti: najvišji izdatki so v starosti od 35 do 43 let, 

pri otrocih in pri starejših od 50 let teh izdatkov ni.  

 

V starostnih skupinah nad 90 oziroma nad 95 let se ponekod kažejo nenavadno visoki 

izdatki, za katere pa avtorici sklepata, da so lahko posledica statistične napake zaradi zelo 

malo prebivalcev v tej starostni skupini (Garrett & Martini, 2007, str. 56). Glede na 

navedene podatke lahko opazimo, da so izdatki za oskrbo kongestivnega srčnega 

popuščanja, koronarne arterijske bolezni, diabetesa in delno astme ter duševnih motenj 

povezani s starejšimi prebivalci, medtem ko je odvisnost od kemičnih substanc povezana z 

mladimi in s prebivalci srednjih let. Tudi izdatki nosečnosti in zdravljenja neplodnosti so 

vezani na mlajšo populacijo, izdatki zdravljenja astme pa so delno povezani z najmlajšimi 

prebivalci. 

 

V raziskavi o sprejemih v domove za ostarele v Nemčiji so rezultati pokazali naraščanje 

števila bolezni s starostjo med sprejetimi oskrbovanci. Od 100.000 sprejetih oskrbovancev 

jih ima eno od oblik tumorjev v starostni skupini od 60 do 69 let 541 oskrbovancev, v 

skupini nad 90 let pa že 7.692. Različne oblike mentalnih bolezni ima v starostni skupini 

od 60 do 69 let 1.009 sprejetih oskrbovancev, v skupini nad 90 let pa 6.383. Pri srčno-

žilnih boleznih se število zviša z 294 na 5.776, pri boleznih mišično-skeletnega sistema pa 

s 44 na 8.621 (Schulz, 2012, str. 12). 

 

V ameriški raziskavi o kardiovaskularnih boleznih avtorji ugotavljajo, da je delež 

prebivalcev, ki prvič doživijo pomembnejšo kardiovaskularno bolezen, pri moških, starih 

od 35 do 44 let, 0,7 %, v starostni skupini od 95 do 94 let pa že 6,8 % (Ai & Carrigan, 

2007, str. 98). Pri ženskah se ta vrsta bolezni sicer začne pojavljati pozneje, vendar pa v 

starosti 75 let delež pri ženskah že preseže delež pri moških.  
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V raziskavi na območju North Stratfordshire v Veliki Britaniji so raziskovalci ugotavljali 

spremembe v incidenci oziroma v vzrokih za obisk zdravnika na primarni ravni med 

letoma 2000 in 2004 za paciente, starejše od 65 let. Ugotovili so, da se je incidenca zvišala 

pri boleznih obtočil (20 % zvišanje) in pri presnovnih, prehranskih in prebavnih motnjah 

(za 40 %). Pri nekaterih boleznih in obravnavah se je incidenca zvišala do leta 2003, nato 

pa se je stabilizirala: preventivne obravnave pacientov (zvišanje za 47 %), bolezni krvi 

(zvišanje za 41 %), neoplazme (13 %), kožne in podkožne bolezni (10 %) in za 9 % 

bolezni mišično-skeletnega sistema (Hughes et al., 2008, str. 572).  

 

V navedenem obdobju se je povečala tudi incidenca motenj, povezanih z lipidi (za 73 %), 

epilepsije (67 %), diabetesa (54 %), povečane ščitnice (41 %), zvišanega krvnega tlaka (34 

%) in astme (14 %). Incidenca kapi je ostala na enaki ravni, incidenca srčnih infarktov pa 

je rahlo padla. Zrasla je incidenca nedoločljivih bolečin v križu (za 38 %), incidenca 

osteoartritisa in povezanih motenj pa je ostala na enaki ravni (Hughes et al., 2008, str. 

573). 

 

Avtorji menijo, da je povišanje incidence v skladu s pričakovanji glede na podaljševanje 

življenjske dobe in splošno povečevanje števila kroničnih bolezni v Veliki Britaniji. V 

Veliki Britaniji so v letu 2004 vpeljali tudi posebno nagrajevanje za zdravnike na primarni 

ravni za vodenje evidenc o izbranih kroničnih boleznih, za katere se je pokazalo, da je 

njihova incidenca narasla hitreje kot pri boleznih, ki niso bile vključene v sistem. Zvišanje 

incidenc za tako visok odstotek v samo štirih letih verjetno ni povezan le z dejanskim 

naraščanjem števila bolezni, ampak tudi z izboljšanjem diagnostičnih postopkov pri 

zdravnikih, z natančnejšimi pregledi in povečanim zavedanjem o pojavu nekaterih 

kroničnih bolezni (Hughes et al., 2008, str. 574). 

 

Študija v Veliki Britaniji je pokazala tudi, da se pri starejših pogosteje pojavljajo mišično-

skeletne bolezni. Skoraj ena tretjina starejših od 75 let ima resne težave z mišično-

skeletnim sistemom, po nekaterih ocenah pa so tovrstne težave vzrok za 15 % obiskov pri 

splošnih zdravnikih (Urwin et al., 1998, str. 649). Rezultati raziskave so pokazali, da so v 

starostnih skupinah do 65 let najpogostejše težave z bolečinami v hrbtu, nad to starostjo pa 

z bolečinami v predelu kolen. Prevalenca težav se je večala s starostjo do približno 65. leta, 

nad to starostjo pa je stagnirala. Pri moških so od tega trenda odstopale bolečine v hrbtu in 

v komolcih, kjer je prevalenca dosegla vrh v starostnih skupinah od 45 do 65 let (Urwin et 

al., 1998, str. 652). 

 

V študiji o spremembah pri starejših pacientih, ki so bili hospitalizirani v geriatrični 

bolnišnici v Ženevi v letih 1976, 1986 in 1996, so pokazali, da se je število sprejetih 

pacientov v tem času povečalo, povprečni čas, preživet v bolnišnici, pa se je skrajšal. V 

tridesetih letih se je povišala povprečna starost pacientov z 80 let v letu 1976 na 84 let v 

letu 1996. Število diagnoz na posameznega pacienta se ni spreminjalo, vsak pacient je imel 
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v povprečju 4 različne diagnoze (bolezni), tudi tri najpogostejše diagnoze so sčasoma 

ostale enake: najpogostejše so bile kardiovaskularne bolezni, sledile so duševne motnje in 

bolezni dihal. Rezultati analize kažejo, da bolezni starejših pacientov ostajajo enake, 

vendar se pojavljajo v višji starosti, kar je v skladu s hipotezo o kompresiji morbiditete 

(Frangos et al., 2009). 

 

V zahodnoevropskih državah se kaže trend naraščanja diabetesa v starosti nad 49 let (Ahn 

et al., 2004, str. 39). V Franciji za diabetes ugotavljajo, da je med letoma 1992 in 2000 

prevalenca diabetesa v starostnih skupinah pod 69 let padla, v skupinah nad 70 let pa zrasla 

(Dormont et al., 2006, str. 957). To kaže na to, da prevalence v modele ne moremo 

vključiti preprosto v obliki koeficienta, ki z leti raste ali pada, ampak moramo proučiti 

spreminjanje prevalence v času po starostnih skupinah. 

 

Na Nizozemskem letno sprejmejo v bolnišnice približno 10 % prebivalcev, starejših od 65 

let, za oskrbo teh pacientov pa porabijo približno polovico vseh oskrbnih dni v bolnišnicah. 

Akutne bolezni, zaradi katerih so starejši pacienti sprejeti v bolnišnice, pogosto spremljajo 

kronične bolezni, težave pri opravljanju vsakdanjih dejavnosti in oslabele kognitivne 

sposobnosti. Zgodnje prepoznavanje navedenih težav (geriatričnih stanj) je pomembno 

zaradi preprečevanja zapletov, ki lahko podaljšajo bolnišnično obravnavo in preprečijo 

dodatne zaplete pri zdravljenju. Kljub temu je praksa v bolnišnicah pogosto takšna, da se 

zdravljenje omejuje na prisotnost in zdravljenje glavne bolezni in se ne ukvarja z 

geriatričnimi stanji (Buurman et al., 2011, str. 1). 

 

Pri analizi geriatričnih stanj pri starejših pacientih, ki so bili sprejeti v bolnišnice, so 

ugotovili, da je glavno bolezen spremljalo povprečno šest geriatričnih stanj. Najpogostejše 

so bile težave pri opravljanju vsakodnevnih dejavnosti, uporaba več zdravil hkrati (angl. 

polypharmacy), težave pri mobilnosti, občutek obremenjevanja skrbnikov, podhranjenost 

in kognitivna prizadetost. Mnoga od teh stanj pri sprejemu v bolnišnico niso bila zaznana 

(Buurman et al., 2011, str. 3). 

 

V drugem delu raziskave so spremljali stanje pacientov eno leto po odpustitvi iz 

bolnišnice. Ugotovili so, da so imeli vpliv na večjo smrtnost predvsem podhranjenost, 

delirij in kognitivna prizadetost, na funkcionalno prizadetost in poslabšanje bolezenskega 

stanja so prav tako vplivala prej našteta geriatrična stanja, poleg tega pa sta na poslabšanje 

stanja vplivala še višja starost in urinarni kateter (Buurman et al., 2011, str. 4). Mnogo 

navedenih geriatričnih stanj se lahko izboljša s primerno oskrbo pacientov pri sprejemu v 

bolnišnice, kar nato pozitivno vpliva tudi na nadaljnji potek in izid zdravljenja. Avtorji 

raziskave menijo še, da bi morali ob odpustu iz bolnišnice navesti prisotna geriatrična 

stanja kot napotek skrbnikom ali splošnim zdravnikom pri nadaljnji skrbi za starejše 

paciente.  
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V Estoniji so raziskali število izgubljenih let zaradi bolezni (DALY). Rezultati so pokazali, 

da je pri mlajših prebivalcih, starih do 40 let, več kot polovica izgubljenih let povezanih z 

zunanjimi vzroki, kot so poškodbe in samomori, pri prebivalcih, starejših od 65 let, pa so 

izgubljena leta predvsem rezultat srčno-žilnih bolezni, kapi, mišično-skeletnih bolezni in 

različnih oblik raka (Lai et al., 2009, str. 543). V Litvi so najpogostejši vzroki za 

hospitalizacijo pri pacientih, ki so starejši od 65 let, bolezni obtočil, bolezni dihal in 

neoplazme (Lesauskaite et al., 2006, str. 42).  

 

V novih članicah EU (Estonija, Poljska, Slovaška, Madžarska in Bolgarija) se kaže trend 

izboljšanja na področju epidemioloških kazalnikov, ki so povezani z zdravstvenim stanjem 

prebivalstva, kot so stopnja umrljivosti dojenčkov, pričakovana življenjska doba in število 

let, preživetih v dobrem zdravstvenem stanju. Vendar se v navedenih državah zdravstveno 

stanje hitro poslabšuje s starostjo. Zato lahko pričakujemo, da bo zaradi staranja 

prebivalstva prišlo od povečanja incidence neoplazem ter duševnih in kroničnih bolezni 

(ENEPRI, 2007, str. 3). 

 

Po rezultatih ankete o zdravstvenem stanju prebivalcev na Poljskem je za večino bolezni, 

ki so bile vključene v anketo, značilno, da pogosteje zbolevajo starejši, kar je značilno tudi 

za bolezni srca, visok krvni tlak, bolezni skeleta in revmatizem. Razmerje med deležem 

obolelih v populaciji in starostjo za navedene bolezni na Poljskem raste skoraj linearno od 

15. do 75. leta starosti, v najstarejši starostni skupini pa malenkost pade. Duševne bolezni 

se na Poljskem najpogosteje pojavljajo v starostnih skupinah od 35 do 60 let (Golinowska 

& Sowa, 2006, 18). 

 

Pri raziskavi o vzrokih smrti zaradi bolezni so v Italiji ugotovili, da 75 % vseh smrti zaradi 

onkološke bolezni nastopi pri bolnikih nad 65 let starosti. Ženske najpogosteje obolevajo 

za rakom dojke in pljuč, moški pa za rakom na pljučih in prostati ter na debelem črevesu. 

Odpoved srca prizadene več kot desetino starejših po 70. letu starosti. Petletna umrljivost 

je 80 %, kar je več kot pri večini onkoloških bolezni. Potek bolezni je pogosto poslabšan z 

intermitentnimi odpovedmi, ki jim sledijo postopna izboljšanja do nekaj nižje ravni 

kakovosti življenja od prejšnjega. Demenca prizadene približno 4 % ljudi po 70. letu 

starosti in tja do 13 % ljudi, starejših od 80 let. Srednja dolžina preživetja po postavljeni 

diagnozi je 8 let, in medtem se dogaja postopno poslabšanje sposobnosti avtonomnega 

življenja in zavedanja (Trisolini, 2002). 

 

V raziskavi o povezavi med staranjem ter obolevnostjo v evropskih državah (Layte, Nolan, 

Nolan & Van Ourti, 2005, str. 11) so avtorji proučevali tudi prevalenco kroničnih bolezni v 

različnih starostnih skupinah glede na rezultate panelne raziskave v letih 1995 in 2001. V 

anketi so prebivalce spraševali, ali imajo kronično fizično ali duševno zdravstveno težavo. 

Glede na odgovore v anketi so ugotovili, da prevalenca narašča s starostjo, vendar imajo 

nanjo zelo velik vpliv tudi socialni in ekonomski dejavniki, na primer zakonski ali 
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zaposlitveni status, višina dohodkov in dosežena izobrazba. Prevalenca se s starostjo 

postopoma zvišuje, razen v najstarejših starostnih skupinah nad 80 let v skandinavskih 

državah. Zanimiva je tudi ugotovitev, da je stopnja prevalence v letu 2001 nekaj višja kot v 

letu 1995. 

 

V raziskavi v Nemčiji so avtorji analizirali vplive različnih bolezni in drugih dejavnikov na 

pričakovano življenjsko dobo v obdobju od leta 1962 do 2002. Med letoma 1962 in 2002 

se je pričakovana življenjska doba v zahodni Nemčiji zvišala s 67,1 na 75,6 leta za moške 

in z 72,7 na 81,3 leta za ženske. Največje povečanje je nastalo zaradi povečane 

pričakovane življenjske dobe starejših od 65 let, in sicer po letu 1970 (Klenk et al., 2007, 

str. 588). 

 

Največji pozitivni vpliv na podaljšanje pričakovane življenjske dobe je od leta 1960 nastal 

zaradi preprečevanja in zdravljenja srčno-žilnih bolezni. V tej skupini je najprej padlo 

število cerebrovaskularnih bolezni, šele kasneje pa število koronarnih bolezni srca. Takšen 

vzorec tako imenovane epidemiološke tranzicije je bil prisoten tudi v nekaterih drugih 

državah, na primer v Italiji, Španiji in v ZDA (Klenk et al., 2007, str. 590). 

 

Čeprav je rak še vedno v mnogih primerih smrtonosna bolezen, je medicina zelo 

napredovala tudi na tem področju, kar je prineslo dodatno podaljšanje pričakovane 

življenjske dobe. V šestdesetih letih preteklega stoletja je velik prispevek k podaljšanju 

življenjske dobe prinesla tudi zmanjšana smrtnost novorojenčkov in otrok, ta prispevek pa 

se je zelo zmanjšal v devetdesetih letih, saj so se v razvitih državah zaradi razvoja v 

medicinski znanosti verjetno zelo približali minimalni umrljivosti v najmlajših 

zdravstvenih skupinah (Klenk et al., 2007, str. 591). 

 

Kljub podaljševanju pričakovane življenjske dobe v Nemčiji še vedno približno 20 % 

moških in 10 % žensk umre pred dopolnjenim 65. letom starosti. Najpogostejši vzrok so 

različne oblike raka, sledijo pa jim srčno-žilne bolezni (Klenk et al., 2007, str. 591). V 

literaturi se pojavljajo mnenja, da se bo podaljševanje pričakovane življenjske dobe v 

razvitih zahodnih državah postopoma končalo, ker se morda že približujemo biološkim 

omejitvam trajanja življenja, vendar rezultati raziskav tega za enkrat še ne potrjujejo. Pri 

odpravljanju dejavnikov tveganja za različne bolezni, kot so kajenje, previsok krvni tlak, 

povišana raven holesterola in previsoka telesna teža, je še mnogo možnosti za izboljšave. 

Na pričakovano življenjsko dobo pa vplivajo tudi izjemni enkratni dogodki, ki so lahko 

negativni, kot je bila epidemija hongkonške gripe v Nemčiji v letu 1968 ali poslabšanje 

življenjskih razmer po razpadu nekdanje Sovjetske zveze, ali pa so pozitivni, kot je bilo 

izboljšanje razmer na območju nekdanje Vzhodne Nemčije po združitvi z Zahodno 

Nemčijo. Obstaja pa težava pri razvoju medicine, saj lahko povečevanje sredstev za 

zdravljenje najhujših akutnih bolezni vpliva na razpoložljivost sredstev za preventivne 
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programe in programe ozaveščanja ter zgodnje diagnostike, ki imajo pozitiven dolgoročen 

vpliv na pričakovano življenjsko dobo (Klenk et al., 2007). 

 

Hipoteza o kompresiji morbiditete predvideva, da se starost, v kateri se prvič pojavijo 

simptomi bolezni, povezanih s starostjo, in kroničnih bolezni, zvišuje hitreje kot 

pričakovana življenjska doba (Fries, Bruce & Chakravarty, 2011, str. 1). To pomeni, da 

starejši zbolevajo pozneje in da vedno več let preživijo v dobrem zdravstvenem stanju. 

Kompresija morbiditete lahko ublaži rast števila nekaterih bolezni zaradi staranja 

prebivalstva, če je proces kompresije morbiditete hitrejši od staranja prebivalstva, pa lahko 

pripelje celo do zmanjševanja incidence in prevalence. 

 

Kohortna študija na Danskem je spremljala skupino zelo starih prebivalcev, starejših od 92 

let, v letih 1998, 2000, 2003 in 2005. Raziskovali so, kdaj se začnejo pojavljati bolezni in 

koliko let so prebivalci preživeli brez zdravstvenih težav. Intervjuvanci so med obema 

intervjujema preživeli v povprečju 2,7 leta za moške in 3,3 leta za ženske. Moški so v 

povprečju preživeli 16 mesecev z dobrim zdravjem, 10 mesecev v srednjem zdravstvenem 

stanju in 4 mesece v slabem stanju, ženske pa 19 mesecev v dobrem, 11 mesecev v 

srednjem in 5 mesecev v slabem zdravstvenem stanju, kar kaže na to, da resne bolezni 

nastopijo šele v zadnjem življenjskem obdobju (Brønnum-Hansen, Petersen, Jeune & 

Christensen, 2009, str. 48). 

 

Neodvisno od dodatne oskrbe so moški preživeli 2 leti, ženske pa 2,4 leta, oboji pa so od 

tega doživeli simptome duševne prizadetosti v 1,1 letu. Ob dodatni oskrbi so moški 

preživeli 1,6 leta, ženske pa 2,2 leti, kar pomeni, da so ženske sicer preživele dlje, vendar z 

dodatno oskrbo in z blažjimi duševnimi motnjami (Brønnum-Hansen et al., 2009, str. 49). 

 

V raziskavi na Nizozemskem so avtorji opazovali prevalenco desetih bolezni med 

prebivalci, starejšimi od 55 let, v letih 1987 in 2001 in povezavo med prisotnostjo bolezni 

in invalidnostjo ter težavami pri opravljanju vsakdanjih opravil. V navedenem obdobju se 

je zmanjšala prevalenca bolezni srca, osteoartritisa, depresije in astme/KOPB (kronične 

obstruktivne pljučne bolezni), povečala pa se je prevalenca diabetesa. Prevalenca 

invalidnosti in težav pri opravljanju vsakdanjih opravil se je v navedenem obdobju 

zmanjšala, kar se ujema z rezultati drugih podobnih študij (Puts, Deeg, Hoeymans, 

Nusselder & Schellevis, 2008, str. 189). Avtorji menijo, da bi lahko na znižanje prevalence 

nekaterih bolezni vplivale tudi spremembe življenjskega sloga in kampanje na nacionalni 

ravni, ki so pripomogle k zmanjšanju kajenja, manjši uporabi nasičenih maščob v prehrani 

in bolj zdravemu življenjskemu slogu, vendar ugotavljajo, da nekatere druge študije niso 

pokazale zmanjšanja prevalence navedenih bolezni. 

 

Bolezni v večji ali manjši meri pripomorejo k težavam v vsakdanjem življenju. V omenjeni 

raziskavi avtorji ugotavljajo, da se je vpliv nekaterih hudih bolezni, na primer bolezni srca 
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in astma ter KOPB, na težave v vsakdanjem življenju zmanjšal, vpliv nekaterih drugih 

manj hudih bolezni, predvsem bolečin v križu in osteoartritisa, pa se je povečal. Ker se je 

hkrati znižala tudi prevalenca bolezni srca in astme ter KOPB, je skupni vpliv teh bolezni 

na vsakdanje življenje starejših prebivalcev še manjši, hkrati pa je vpliv nekaterih blažjih 

bolezni ostal na enaki ravni. Takšen razvoj kaže na to, da se je razvoj v medicini uspešno 

spopadel s posledicami hudih bolezni, na področju blažjih težav pa je razvoj medicinske 

tehnologije napredoval počasneje (Puts et al., 2008, str. 191).  

 

Ob podaljševanju življenjske dobe prebivalstva se povečuje tudi poraba obstoječih in novih 

zdravil. V Italiji je bila izvedena raziskava o uporabi zdravil na recept v povezavi s 

starostjo bolnikov (Favato et al., 2005). Rezultati raziskave so pokazali, da največji delež 

glede na celotne izdatke zdravil na recept predstavljajo zdravila za srčno-žilne bolezni, 

sledijo pa zdravila za bolezni prebavil, protivnetna zdravila, zdravila za nevrološke bolezni 

in zdravila za bolezni dihal. Starejši prebivalci porabijo bistveno več zdravil za srčno-žilne 

bolezni, mlajši pa več antibiotikov (Favato et al., 2005, str. 5), kar se sklada z večjo 

prevalenco srčno-žilnih bolezni med starejšimi in infekcijskih bolezni med mlajšimi 

prebivalci. Izdatki za zdravila na recept rastejo s starostjo pacientov, zelo hitro pa zrasejo v 

najstarejših starostnih skupinah. 

 

V desetih državah Evropske unije (Belgija, Nizozemska, Irska, Italija, Nemčija, Danska, 

Nizozemska, Grčija, Portugalska in Finska) je bila opravljena raziskava ECHP ("European 

Community Household Panel"), v okviru katere so prebivalce spraševali tudi o njihovem 

splošnem zdravstvenem stanju. Anketiranci so v okviru longitudinalne raziskave v letih od 

1994 do 2001 odgovarjali na opisno vprašanje o svojem zdravstvenem stanju (od zelo 

dobro do zelo slabo). Pri analizi njihovih odgovorov v obdobju 7 let ni bilo zaznanih 

značilnih trendov, ki bi kazali pozitivne trende izboljševanja zdravstvenega stanja ali na 

negativne trende poslabševanja zdravstvenega stanja (Bebbington & Shapiro, 2006, str. 

11). 

 

Pri raziskavah, ki merijo spremembe v zdravstvenem stanju populacije s pomočjo splošnih 

vprašanj, kot je: "Kakšno je vaše zdravstveno stanje, odlično, zelo dobro, dobro, slabo, 

zelo slabo?" je treba biti previden pri analizi rezultatov. V raziskavi s podobnim načinom 

merjenja za nekatere države članice Evropske unije tako razvoj med letoma 1978 in 2000 

kaže na slabšanje zaznanega zdravstvenega stanja v starostni skupini od 15 do 24 let, 

stabilizacijo ali rahlo slabšanje stanja v starostni skupini od 25 do 44 let, izboljševanje v 

skupini od 45 do 64 let in nejasne trende v skupini starejših od 65 let. Avtorja raziskave 

menita, da so te razlike v večji meri posledica različne interpretacije lastnega zdravja med 

različnimi starostnimi skupinami, v manjši meri pa odražajo dejanske trende. 

Samoocenjevanje zdravstvenega stanja se lahko razlikuje tako med starostnimi skupinami 

kot med različnimi kulturnimi in socialnimi okolji in med državami, saj so subjektivne 
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mere, kaj je to dobro zdravstveno stanje, lahko precej različne (Pellikaan & Westerhout, 

2005, str. 25).  

 

Kot primernejši kazalnik zdravstvenega stanja zato predlagata pričakovano življenjsko 

dobo v dobrem zdravstvenem stanju. Ta kazalnik ni zasnovan na anketah, kjer anketiranci 

sami ocenjujejo svoje zdravstveno stanje, ampak je zasnovan na podatkih iz javnega 

zdravstvenega sistema, ki jih obdelujejo različne nacionalne ali evropske ustanove. Ta 

kazalnik za izbrane države v navedenem obdobju kaže na trend izboljševanja splošnega 

zdravstvenega stanja populacije (Pellikaan & Westerhout, 2005, str. 25).  

 

Kljub morebitnim trenutnim izboljšavam v zdravstvenem stanju populacije je potrebno 

stalno spremljanje procesov, povezanih z incidenco in prevalenco, saj lahko na primer 

epidemija debelosti, ki se pojavlja v razvitih državah, negativno vpliva na procese v 

prihodnosti. Zaradi tega je treba opazovati zdravstveno stanje v populaciji in se primerno 

odzvati na zaznane spremembe (Timonen, 2008, str. 47). 

 

Vpliv dejavnikov tveganja na umrljivost in pogostost pojavljanja bolezni lahko izniči 

napredek na področju medicinske tehnologije ali pa tudi politične odločitve glede sredstev, 

namenjenih za zdravstveni sistem, ali glede dostopnosti do zdravstvenih storitev. Na 

Irskem je na primer med letoma 2000 in 2004 stopnja umrljivosti zaradi srčno-žilnih 

bolezni upadla za 29,6 %, čeprav so se v enakem obdobju hkrati poslabšali kazalniki, 

povezani z glavnimi dejavniki tveganja za tovrstna obolenja, na primer pogostost kajenja, 

stopnja fizične dejavnosti, pogostost prekomerne telesne teže, prevalenca diabetesa in 

povprečni krvni tlak. Izboljšal se je le kazalnik povprečne vrednosti holesterola v 

populaciji. Ker se je hkrati zaradi povečane dostopnosti do primarnih zdravstvenih storitev 

povečalo predpisovanje zdravil za zdravljenje ali preprečevanje srčno-žilnih bolezni, je 

povečana uporaba zdravil vzrok za ugotovljeno zmanjšanje umrljivosti, dostopnost pa se je 

povečala zaradi sprememb v zdravstvenem sistemu (Layte et al., 2010, str. 597). 

 

Raziskovalci v ZDA zaradi staranja prebivalstva pričakujejo zmanjšanje števila 

infekcijskih bolezni in povečanje števila kroničnih obolenj in bolezni, kot so težave s 

srcem, rak, kapi in depresija (Moore, McGinnis & Continelli, 2005, str. 115). Pogosto se 

pojavljajo tudi poškodbe in zlomi zaradi padcev. V zvezi s tem menijo, da bo za 

preprečevanje povečevanja števila takšnih bolezni treba več pozornosti nameniti 

oblikovanju celostnih strategij, ki bodo vključevale preventivne preglede, celostno oskrbo 

pacientov in zmanjševanje dejavnikov tveganja. V ZDA se v starejših starostnih skupinah 

povečuje tudi število obolelih za Alzheimerjevo boleznijo. V starostni skupini od 65 do 74 

let ima Alzheimerjevo bolezen le približno 3 % prebivalcev, v starostni skupini nad 85 let 

pa se delež zviša na 47 % (Timonen, 2008, str. 61). 

 



60 

 

V ZDA so opravili tudi raziskavo, v kateri so primerjali zdravje pripadnikov treh različnih 

kohort v starosti od 51 do 56 let, ko se približujejo upokojitveni starosti (Soldo, Mitchell, 

Tfaily & McCabe, 2006). Primerjali so kohorte prebivalcev, ki so bili rojenih v letih od 

1936 do 1941, od 1942 do 1947 in 1948 do 1953 (zgodnja "baby-boom" generacija). Ob 

upoštevanju vpliva demografskih faktorjev, razmer v otroštvu in vedenja v povezavi z 

dejavniki tveganja so ob upokojitveni starosti bolj zdravi pripadniki najstarejše kohorte. 

 

Raziskovalci so zdravstveno stanje ocenili na podlagi sestavljenega indeksa zdravstvenega 

stanja, ki je upošteval različne kronične bolezni in težave pri opravljanju vsakodnevnih 

dejavnosti. Kohorta mlajše "baby-boom" generacije ima več kroničnih bolezni, več težav 

pri opravljanju vsakodnevnih fizičnih opravil, več bolečin, več težav z alkoholom in z 

duševnimi boleznimi, kar kaže na mogoče težave z obremenitvijo zdravstvenega sistema v 

prihodnosti. Do podobnih zaključkov so prišle tudi nekatere druge raziskave, ki ugotavljajo 

še, da je zdravstveno stanje podobno starih prebivalcev Velike Britanije boljše kot 

zdravstveno stanje prebivalcev ZDA (Soldo et al., 2006, str. 17). Avtorji študije ponujajo 

nekaj razlag za takšen rezultat, ki je navidezno v nasprotju s podaljševanjem predvidene 

življenjske dobe v zadnjih letih: povečano zavedanje o zdravstvenih težavah in več 

opredeljevanja manjših zdravstvenih problemov kot bolezni, povečana reklama za zdravila 

na recept lahko pospešuje iskanje pomoči v zdravstvenih ustanovah, spremenjeno 

dojemanje zdravja in manjša tolerantnost za manjše bolečine, večja stopnja sprejemanja 

nepatoloških starostnih sprememb pri starejših kohortah. Prihodnje raziskave bodo morale 

upoštevati še druge faktorje, na primer duševno zdravje, prekomerno telesno težo in 

uporabo zdravstvenih storitev. 

 

V Avstraliji so primerjali podatke o zdravstvenem stanju starejših pacientov, ki so 

prebivali v domovih za starejše, in starejših pacientov, ki so živeli doma. Primerjava je bila 

opravljena na pacientih, ki so jih sprejeli na urgentne oddelke katere od avstralskih 

bolnišnic v letih od 2003 do 2006. Pacienti iz domov za starejše so bili v povprečju starejši, 

več jih je ostalo v bolnišnici, manj pa jih je ostalo v oskrbi manj kot en dan (Ingarfield et 

al., 2009, str. 315).  

 

Najpogostejši vzroki sprejema na urgenco so bile poškodbe, sledile so bolezni srčno-

žilnega sistema, bolezni prebavil in bolezni dihal. Ob upoštevanju vplivov starosti in spola 

so bolniki iz domov za ostarele pogosteje zbolevali za pljučnico ali gripo in infekcijami 

urinalnega trakta, pogostejše pa so bile tudi poškodbe kolka. Glede na to, da se v domove 

za ostarele namešča predvsem starejše z zdravstvenimi težavami in duševno prizadetostjo, 

ni presenetljivo, da je pri prebivalcih domov za starejše večja verjetnost, da bodo sprejeti v 

obravnavo na urgenci (Ingarfield et al., 2009, str. 316). Tudi v Avstraliji se bo predvidoma 

povečalo število starejših pacientov, ki obolevajo za demenco. Predvidoma se bo število 

starejših pacientov, obolelih za demenco, do leta 2040 povečalo za trikrat in bo doseglo 

500.000 primerov (Abbey, 2006, str. 6). 
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Tudi v nekaterih azijskih razvijajočih se državah se vzorci bolezni približujejo tistim na 

zahodu. Kohortna študija o prevalenci demence je bila narejena med prebivalci zahodnega 

Jeruzalema, rojenimi v letih 1920 in 1921, ki so bili za znake demence pregledani v starosti 

70, 78 in 85 let. Prevalenca demence se je za navedene starosti zvišala s 7 % za 70 let na 

14 % za 78 let in na 27 % v starosti 85 let. S starostjo se je povečala tudi resnost demence 

(Stessman et al., 2009). 

 

Na Tajskem ima približno 50 % starejših prebivalcev kronične bolezni, kot so previsok 

krvni tlak, diabetes, povišana raven holesterola v krvi, osteoartritis, kronična obolenja srca 

in ožilja, cerebrovaskularne bolezni, kronične obstruktivne pljučne bolezni in tumorje 

(Kespichayawattana & Jitapunkul, 2009, str. 31). V raziskavi na Tajvanu so v letih 1979–

1990 proučili pogostost pojavljanja raka na materničnem vratu pri ženskah v starosti od 25 

do 75 let. Ugotovili so, da s starostjo incidenca narašča. Najnižja je v starostni skupini od 

25 do 34 let, najvišja pa v starostni skupini od 50 do 64 let. V skupini, stari nad 65 let, nato 

incidenca zopet pade (Wang & Lin, 1997, str. 108). Za starostnike je značilno, da se pri 

njih pogosto pojavljajo različne kronične bolezni, kot so srčno-žilne bolezni, bolezni dihal, 

gibal in rakave bolezni, in da se te bolezni pri posameznikih kopičijo. Zato imamo neredko 

opravka s polimorbidnostjo. Vse to lahko pripelje do neznačilnega kliničnega izražanja 

bolezni, diagnostični postopki so zahtevnejši in tudi zdravljenje je zapletenejše in pogosto 

manj učinkovito kot pri mlajših osebah (Wang & Lin, 1997). 

 

Pod okriljem WHO sta bili opravljeni svetovna raziskava o zdravju prebivalcev in 

raziskava o zdravju starejših (Kowal, Naidoo & Chatterji 2012), v okviru katerih so bile 

pripravljene tudi napovedi obolevnosti do leta 2030. Raziskavi sta bili opravljena tudi na 

Kitajskem (leta 2002) in v Indiji (leta 2003). Podatke so izvajalci pridobili z izvedbo anket, 

naključno izbrane posameznike so anketirali v živo na domu (Chatterji et al., 2008, str. 

1054).  

 

Rezultati napovedi so pokazali, da se bo v obeh državah v letih do 2030 bistveno povečalo 

število starejših prebivalcev, hkrati s tem pa tudi število obolelih za nekaterimi boleznimi. 

Pri starejših prebivalcih v navedenih državah so bolj kot pri mlajših pogoste nenalezljive 

bolezni, kot so srčno-žilna obolenja in kapi ter kronične bolezni, na primer diabetes. Do 

leta 2040 pričakujejo avtorji bistven porast navedenih bolezni, tudi zaradi večjega deleža 

prebivalcev, ki živi v mestih, podaljševanja življenjske dobe ter izboljšanega standarda, ki 

vodi tudi do nezdravega življenjskega sloga s povečanim številom kadilcev in predebelih 

prebivalcev (Chatterji et al., 2008, str. 1053). 

 

Pri analizi rezultatov so se pokazale razlike med obema državama, tako je na Kitajskem le 

16 % vprašanih odgovorilo, da imajo kronično bolezen, v Indiji pa kar 46,9 %. Raziskava 

ni zaznala razlik v obolevnosti med moškimi in ženskami, je pa obolevnost v obeh državah 
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višja med revnejšimi prebivalci in starejšimi. Za merilo obolevnosti so avtorji raziskave 

WHO uporabili merilo izgubljenih let življenja zaradi bolezni in prezgodnje smrti (angl. 

dissability-adjusted life year – DALY), ki nam pokaže standardizirano število izgubljenih 

let na nekem območju ne glede na število prebivalcev. 

 

Čeprav bo število bolezni v obeh državah v prihodnosti predvidoma raslo, so rezultati, 

merjeni z DALY, pokazali, da bo na Kitajskem obolevnost stagnirala oziroma celo rahlo 

padala, kar pomeni, da se bo zdravje starejših prebivalcev na splošno izboljševalo, takšen 

rezultat na Kitajskem načeloma govori v prid teoriji o kompresiji morbiditete. Nasprotno 

pa so napovedi za Indijo pokazale, da se DALY zvišuje, kar pomeni, da se bo v prihodnosti 

zdravje starejših še slabšalo (Chatterji et al., 2008, str. 1058, 1059). 

 

2.5.2 Incidenca in prevalenca v povezavi s staranjem v Sloveniji 

 

Tudi v Sloveniji se zaradi staranja prebivalstva spreminja pogostost pojavljanja različnih 

oblik bolezenskih stanj. Spremembe zdravstvenega stanja, ki izhajajo iz staranja 

prebivalstva in drugih demografskih gibanj ter socialnih okoliščin, v ospredje 

zdravstvenega varstva postavljajo predvsem kronične nenalezljive bolezni, med katere 

prištevamo bolezni srca in ožilja, raka, sladkorno bolezen, bolezni dihal in duševne 

bolezni, ki so že vrsto let med vodilnimi vzroki obolevnosti in umrljivosti v Sloveniji. 

Tveganje za razvoj teh bolezni se začne že zelo zgodaj in se s prisotnostjo dejavnikov 

tveganja, med katerimi je prevladujoč življenjski stil, povečuje (Kramberger et al., 2012, 

str. 17). Pri starostnikih se pogosteje pojavljajo srčno-žilne bolezni, bolezni dihal, bolezni 

gibal in rakave bolezni (Poredoš, 2004). 

 

Največji izziv za javno zdravje v Sloveniji predstavljajo prav bolezni, povezane z 

življenjskim slogom, in spremembe, ki jih v zdravstveno stanje prinaša staranje 

prebivalstva. V zadnjem desetletju je bila v Sloveniji zaskrbljujoča predvsem incidenca 

različnih vrst raka. Kljub mnogim dosežkom je še vedno zaskrbljujoče stanje na področju 

bolezni srca in ožilja. Veliko pozitivnih premikov je bilo doseženih na področju 

preprečevanja poškodb, čeprav ostajajo številni izzivi predvsem na področju poškodb pri 

delu in v prometu. Hospitalizacije zaradi teh treh razlogov (srčno-žilne bolezni, neoplazme 

in poškodbe) so v letu 2010 predstavljale dobro tretjino vseh hospitalizacij v Sloveniji 

(Kramberger et al., 2012, str. 17). 

 

V Sloveniji je največ smrti povezanih s srčno-žilnimi boleznimi in rakom, skupaj sta ta dva 

vzroka v letu 2013 povzročila kar 70 % smrti. Pri obvladovanju srčno-žilnih bolezni se 

stanje v Sloveniji izboljšuje, narašča pa pojavnost raka, kar je delno povezano s staranjem 

prebivalstva, delno pa z dejavniki tveganja, saj velik delež državljanov Slovenije še vedno 

kadi, visoko nad povprečjem EU pa je tudi poraba alkoholnih pijač na prebivalca. Povečuje 

se tudi pogostost prekomerne telesne teže, kar vpliva tudi na pogostejše pojavljanje 
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sladkorne bolezni. V prihodnjih letih lahko predvsem zaradi staranja populacije 

pričakujemo npr. porast nevrodegenerativnih bolezni. Poseben problem predstavljajo 

različne oblike demence, ki so s finančnega vidika tretja najdražja skupina bolezni, takoj za 

boleznimi srca in ožilja ter rakom (Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva, 

2016). 

 

Najpomembnejši zdravstveni problemi moških in žensk v Sloveniji v starosti 65 let in več 

so bolezni srca in ožilja, pogosti so tudi možganska kap, rak, poškodbe in pešanje umskih 

sposobnosti (N. Vertot, 2010, str. 49). Glede na podatke ankete o zdravju in zdravstvenem 

varstvu, ki jo je izvedel Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (v nadaljevanju 

IVZ RS) v letu 2007, je kar 87,9 % mlajših prebivalcev Slovenije, starih od 15 do 24 let, 

svoje zdravje ocenilo kot dobro ali zelo dobro, medtem ko je kot dobro ali zelo dobro svoje 

zdravje v starosti nad 75 let ocenilo samo 24 % prebivalcev (Božič & Zupanič, 2009, str. 

31). V starostni skupini nad 75 je tudi več oseb z dolgotrajno boleznijo ali dolgotrajno 

zdravstveno težavo, večji je tudi delež prebivalcev, ki so zaradi zdravstvenih težav ovirane 

pri običajnih dnevnih dejavnostih, večji delež starejših pa je tudi med osebami, ki so bile v 

letu 2007 sprejete v bolnišnicah (Božič & Zupanič, 2009). 

 

Tudi število oviranih oseb je različno v različnih starostnih skupinah. V Sloveniji je delež 

oviranosti po starostnih skupinah, ki obsega osebe z motnjami v duševnem razvoju, gluhe 

in naglušne, slepe in slabovidne, z govornimi motnjami, gibalno ovirane, dolgotrajno bolne 

in osebe s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, najnižji v starosti do 19 let, nato pa se 

začne vzpenjati in doseže višek v starostni skupini od 50 do 54 let, v kateri znaša kar 30 %. 

Nato začne spet padati (Vertot, 2007, str. 12). 

 

V obdobju med letoma 2001 in 2004 je bilo zaradi poškodb in zastrupitev hospitaliziranih 

povprečno 29.400 ljudi, od tega jih je bilo kar 24 % starejših od 64 let. Stopnja 

hospitalizacije raste s starostjo, kar je še posebej izrazito po 70. letu starosti. V vseh 

starostnih skupinah so moški zaradi poškodb hospitalizirani 2- do 3-krat pogosteje kot 

ženske, več moških je zaradi poškodb hospitaliziranih šele v starosti 75 let in več (Rok 

Simon, 2006, str. 8). Stopnja hospitaliziranosti po vzrokih poškodb glede na starost kaže 

praktično enake stopnje po starostnih skupinah zaradi samomorov in izpostavljenosti 

zunanjim silam, poškodb zaradi prometa je nekaj več v starostni skupini od 15 do 29 let, 

pri padcih pa se število poškodb bistveno zviša po 70. letu starosti (Rok Simon, 2006, str. 

9). 

 

Incidenca zlomov se s starostjo povečuje, kar je posledica zniževanja mineralne gostote 

kosti in povečevanja pogostosti padcev. Različni zlomi, predvsem zlomi kolka, izrazito 

negativno vplivajo na kakovost življenja starejših in zmanjšujejo samostojnost in 

mobilnost bolnika (Rok Simon, 2006, str. 11). Trend pri poškodbah kolka kaže na to, da 

pogostost zlomov kolka pri ženskah narašča, pri moških pa stagnira. Pri ženskah je tako 
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pogostost zlomov kolka med letoma 1988 in 2004 narasla s približno 6 na 8,5 

hospitalizacije na 100.000 žensk, skupaj za vse starostne skupine (Rok Simon, 2006, str. 

12). 

 

V Sloveniji raste skupno število pacientov, povečuje se tudi število obolelih s kroničnimi 

boleznimi in tistih, ki imajo več kroničnih bolezni hkrati (multimorbidnost). Hkrati se 

povečujejo stroški za diagnostiko, zdravljenje in rehabilitacijo kronično bolnih, večajo pa 

se tudi stroški zaradi novih dragih tehnologij (Resolucija o nacionalnem planu 

zdravstvenega varstva, 2016).  

 

Rezultati iz navedene literature govorijo v prid prvi hipotezi te doktorske disertacije, da je 

obolevnost po starostnih skupinah za posamezne skupine bolezni različna. Pri rezultatih 

raziskav s področja prevalence in incidence različnih vrst bolezni v povezavi s starostjo 

lahko opazimo, da se pri starejši populaciji pogosteje pojavljajo določene vrste bolezni in 

to tako v Evropi kot v Sloveniji in v svetu. Značilno je, da se infekcijske nalezljive bolezni 

pojavljajo pretežno pri mlajših prebivalcih, večina ostalih skupin bolezni pa se pogosteje 

pojavlja pri starejših. 

 

Tako se pri starejših pogosteje pojavljajo kronične bolezni, na primer visok krvni tlak, 

diabetes, astma, osteoartritis in revmatizem. Pogosteje se pojavljajo hude bolezni, katerih 

posledica je pogosto smrtni izid, kot so kapi, različne oblike rakavih obolenj in bolezni srca 

(vključno s srčnimi infarkti). Pogosteje se pojavljajo tudi zlomi, bolezni mišično-

skeletnega sistema ter presnovne in prehrambne motnje. Pri duševnih in mentalnih 

boleznih je slika nekoliko kompleksnejša. Mnogo mentalnih motenj se pojavlja v mlajših 

in srednjih starostnih skupinah (od približno 15 do 60 let), vendar povsod po svetu narašča 

število najstarejših, ki obolevajo za Alzheimerjevo boleznijo in za demenco. V 

nadaljevanju je hipoteza o različni obolevnosti po starostnih skupinah v Sloveniji 

preverjena še s statističnimi testi za prvih 19 glavnih poglavij po MKB-10. 

 

Glede na navedene ugotovitve lahko pričakujemo, da se bosta zaradi demografskih 

sprememb, povezanih s staranjem prebivalstva, v prihodnosti povečevali prevalenca in 

incidenca za bolezni, za katerimi zbolevajo pretežno starejši, po drugi strani pa se lahko 

prevalenca in incidenca pri boleznih, za katerimi obolevajo večinoma mlajši, zmanjšata. 

Dinamika sprememb bo odvisna tudi od razvoja na področju javnega zdravja in medicinske 

tehnologije. Če drži teorija o kompresiji morbiditete, potem lahko razvoj na tem področju 

zmanjša hitrost povečevanja prevalence in incidence ali pa celo ob zelo močnem učinku 

celo spremeni smer sprememb in pripelje do stagnacije ali celo zmanjševanja prevalence in 

incidence nekaterih bolezni, za katerimi danes zbolevajo predvsem starejši. Delno je vpliv 

kompresije morbiditete viden tudi iz preteklih časovnih trendov obolevnosti. 
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2.6 Staranje in dejavniki, ki vplivajo na povpraševanje po zdravstvenih 

storitvah 

 

Procesi demografske tranzicije v razvitem svetu potekajo v smeri povečevanja deleža in 

števila starejših prebivalcev v populaciji. Hkrati se pomembno povečuje tudi število 

najstarejših prebivalcev, starejših od 80 let. Predvidevamo lahko, da se bo zaradi več 

starejših in najstarejših prebivalcev verjetno povečala tudi pogostost invalidnosti in bolezni 

v starejših in najstarejših starostnih skupinah (Brønnum-Hansen et al., 2009, str. 47). 

 

Staranje je povezano tudi s spremembami v zdravstvenem stanju posameznikov. Ko se 

staramo, postajajo homeostatični procesi v našem telesu vedno manj občutljivi, šibkejši in 

manj natančni. Prej ali slej zato naletimo na zunanji ali notranji vzrok, zaradi katerega 

zbolimo ali umremo. Če si ogledamo stopnje umrljivosti po starostnih skupinah, 

ugotovimo, da je stopnja nekoliko višja v najmlajših starostnih skupinah, nato pa se začne 

zniževati do starosti približno 12 let. Od tu dalje se nato postopoma zvišuje (Evans, 2001, 

str. 8). 

 

V najstarejših starostnih skupinah smrtnost ostaja na enaki ravni ali celo rahlo upade, kar 

kaže na to, da del populacije spada v tako imenovano "biološko elito", pri kateri se vitalne 

funkcije nenavadno dobro ohranijo do pozne starosti. Vzroki smrti so različni za različne 

starosti. Mlajši prebivalci pogosteje umirajo zaradi poškodb in nesreč, starejši pa so 

pogosto izpostavljeni boleznim, ki so povezane z nižjim socialnim statusom (Evans, 2001, 

str. 8). 

 

Spremembe, povezane s staranjem, je težko razdeliti na bolezenske spremembe in 

"normalne" spremembe, povezane s staranjem. Pogled na različne simptome in bolezni se 

razvija tudi z napredkom medicinske tehnologije. V zdravstvu so nekatere starostne 

spremembe, predvsem tiste, povezane s pešanjem kognitivnih funkcij, pogosto opisali kot 

običajne posledice staranja in zato niso pravočasno začeli zdravljenja ali pa ustreznih 

terapij še ni bilo na voljo. Z drugačno obravnavo ali z novimi terapevtskimi možnostmi bi 

morda lahko na primer upočasnili razvoj kognitivnih bolezni, kot sta Alzheimerjeva 

bolezen in demenca (Evans, 2001, str. 9) 

 

2.6.1 Dejavniki, ki vplivajo na uporabo zdravstvenih storitev 

 

Povpraševanje po zdravstvenih storitvah na nacionalni ravni lahko definiramo kot količino 

in strukturo zdravstvenih storitev, ki jih je družba kot celota pripravljena financirati glede 

na potrebe populacije in ekonomske omejitve (npr. dohodki in cene) ter glede na 

tehnološke omejitve na strani ponudbe (USDHHS, 2013, str. 19). Glavni dejavniki, ki 

vplivajo na povpraševanje po zdravstvenih storitvah, so rast prebivalstva, staranje 



66 

 

prebivalstva in spremembe v medicinski tehnologiji ali v postopkih zdravljenja (Finarelli 

& Johnson, 2004, str. 33). 

 

Tako povpraševanje po zdravstvenih storitvah kot povezano povpraševanje po zdravnikih 

določene specialnosti je posledica kompleksne interakcije naslednjih dejavnikov 

(USDHHS, 2013, str. 19): 

 potrebe prebivalstva, ki so z visoko stopnjo korelacije povezane z demografskimi 

značilnostmi, kot so število prebivalcev, starostna sestava in prevalenca kroničnih 

bolezni. Projekcije prebivalstva, ki napovedujejo rast števila prebivalcev ali staranje 

prebivalstva, lahko napovedujejo tudi rast povpraševanja po starostnih storitvah. Na 

povpraševanje vplivajo tudi geografska variabilnost in časovni trendi glede 

kroničnih bolezni in faktorjev tveganja (npr. prekomerna telesna teža); 

 ekonomske omejitve in cene vplivajo na možnost in pripravljenost porabnikov 

storitev glede plačila za zdravstvene storitve, kar pa je odvisno tudi od sistema 

financiranja zdravstvenih storitev; 

 tehnološke in medicinske inovacije prav tako vplivajo na povpraševanje. Če se na 

primer zaradi napredka na medicinskem področju povečajo možnosti preživetja 

bolnikov s kroničnimi boleznimi, to povzroči povečano povpraševanje po 

zdravstveni oskrbi. Po drugi strani lahko napredek omogoči ozdravitev nekaterim 

bolnikom in s tem zmanjša povpraševanje;  

 sistemsko inducirano povpraševanje nastane zaradi potreb po obravnavi znotraj 

zdravstvenega sistema, na primer z napotitvijo od splošnega zdravnika na pregled k 

specialistu ali za kontrolne preglede; 

 pričakovanja in predstave javnosti glede primerne ravni uporabe zdravstvenih 

storitev in zmožnost zdravstvenega sistema, da izboljša zdravstveno stanje 

bolnikov, prav tako vplivajo na povpraševanje po zdravstvenih storitvah. 

 

Natančno napovedovanje povpraševanja po zdravstvenih storitvah zahteva najprej oceno 

povpraševanja glede na značilnosti populacije. Razlike v povpraševanju po zdravstvenih 

storitvah povzročajo velikost, zdravstveno stanje, stopnja povpraševanja glede na število 

prebivalcev in demografski profil (vključno s starostjo) populacije, ki jo oskrbuje določena 

zdravstvena organizacija (Finarelli & Johnson, 2004, str. 54). Glavni dejavniki, ki vplivajo 

na povpraševanje po zdravstvenih storitvah, so rast prebivalstva, staranje prebivalstva in 

spremembe v medicinski tehnologiji ali v postopkih zdravljenja (Finarelli & Johnson, 

2004, str. 33). 

 

Vzorci uporabe zdravstvenih storitev in porabe zdravil, ki jih lahko opazujemo v 

statističnih podatkih o zdravstvu, predstavljajo izid kompleksnega prepletanja različnih 

dejavnikov v času (Layte et al., 2009, str. 3). Na sliki 7 na naslednji strani je prikazana 

groba delitev na dejavnike, ki vplivajo na povpraševanje po zdravstvenih storitvah na levi 

(zdravstveno stanje in zaznane potrebe, demografska struktura, pričakovanja), in 
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dejavnike, ki vplivajo na ponudbo zdravstvenih storitev na desni (kapacitete, človeški viri, 

zgradbe in oprema, vodenje). 

 

Raziskave na Irskem so pokazale, da so zdravstveno stanje in zaznane potrebe pomembni 

dejavniki, ki vplivajo na uporabo zdravstvenih storitev. To neposredno prikaže povezava 

med uporabo zdravstvenih storitev in spremenljivkami, ki posredno in neposredno 

prikazujejo zdravstveno stanje prebivalstva. Takšna posredna spremenljivka je na primer 

tudi starost, saj uporaba zdravstvenih storitev pri posameznikih s starostjo močno naraste 

(Layte et al., 2009, str. 3). 

 

Slika 7: Kompleksen splet dejavnikov, ki vplivajo na uporabo zdravstvenih storitev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vir: R. Layte et al., The Complex Task of Projecting the Demand for and Delivery of Health Care, 2009, str. 

3, slika 1.1. 

 

Poslabševanje zdravstvenega stanja in nastanek bolezni zvišata verjetnost, da bo 

posameznik uporabil katero od zdravstvenih storitev, vendar povezava med poslabšanjem 

zdravstvenega stanja in uporabo zdravstvenih storitev ni preprosta, ker nanjo vplivajo tudi 

posameznikova pričakovanja v zvezi z razpoložljivostjo in učinkovitostjo zdravljenja. 

Tovrstna pričakovanja se sčasoma spreminjajo. Nekateri fizični simptomi, ki so nekoč bili 

zaznani kot naravni procesi, povezani s staranjem, danes veljajo za ozdravljive, kar 

povečuje verjetnost, da bo posameznik uporabil določeno zdravstveno storitev (Layte et 

al., 2009, str. 4). 

 

Tudi če je namen raziskave proučevanje vpliva demografskih sprememb na uporabo 

zdravstvenih storitev, se moramo zavedati, da na porabo storitev poleg sestave in velikosti 

populacije vplivajo še mnogi drugi dejavniki (Layte et al., 2009, str. 3). Na sliki 1 je 
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prikazan le pregled glavnih dejavnikov, ki vplivajo na uporabo zdravstvenih storitev, 

dejansko pa so medsebojni vplivi navedenih dejavnikov mnogo kompleksnejši. Predvsem 

je uporaba zdravstvenih storitev pogosto omejena s kapacitetami organizacij, ki ponujajo 

zdravstvene storitve. Pri mnogih zdravstvenih storitvah je ponudba omejena, zaradi česar 

prihaja do čakalnih vrst za nekatere storitve. Če bi se kapacitete za te storitve povečale, bi 

prišlo tudi do večje uporabe zdravstvenih storitev (Layte et al., 2009, str. 5). 

 

V evropskem poročilu o staranju so omenjeni tudi naslednji dejavniki, ki vplivajo na 

izdatke za zdravstvo: demografska struktura populacije, zdravstveno stanje prebivalcev, 

prihodki posameznikov in prihodki države, zdravstvena tehnologija ter pravno in 

institucionalno okolje (European commission, 2014, str. 115–121). Na ravni posameznika 

povpraševanje po zdravstvenih storitvah določa kompleksen splet različnih dejavnikov. 

Glavni dejavnik je posameznikovo zdravstveno stanje, poleg tega pa še informacije o izbiri 

in ponudbi zdravstvenih storitev, izobrazba, neposredni stroški storitev in posredni stroški 

(stroški potovanja, oportunitetni stroški), osebne in družinske preference, preference v 

skupnosti, kulturne preference, vedenje in norme ter cena in kakovost nadomestnih storitev 

(Ensor & Cooper, 2004, str. 70). 

 

Longitudinalna študija v vzhodnem Londonu in Essexu je raziskovala povezanost med 

socialno-psihološkimi dejavniki in umrljivostjo. Študija je potekala med prebivalci, starimi 

od 65 do 85 let, ki živijo izven domov za starejše, intervjuji so potekali v obdobju dvajsetih 

let. Rezultati so pokazali, da je verjetnost preživetja povezana z socialno-psihološkimi 

dejavniki. Verjetnost je bila višja pri prebivalcih, ki so jih pogosteje obiskovali svojci ali 

prijatelji, ki so bili zadovoljni s svojim življenjem in ki so se pogosteje ukvarjali s hobiji. 

Kljub navedenim rezultatom pa avtorji ugotavljajo, da ni povsem jasna smer vzročne 

povezave med nastankom bolezni in socialno-psihološkimi dejavniki, saj sta mogoči dve 

razlagi. Mogoče je, da socialna dejavnost preprečuje nastanek bolezni ali pa se pri starejših 

zaradi nastopa bolezni zmanjšajo socialne dejavnosti. Glede na rezultate raziskave ni 

mogoče jasno določiti vzročno-posledične povezave (Bowling & Grundy, 2009, str. 54). 

 

V Avstraliji so ob pripravi ekonometričnega modela povpraševanja po zdravstvenih 

zavarovanjih analizirali tudi dejavnike, ki vplivajo na uporabo zdravstvenih storitev – 

obiskov pri splošnih zdravnikih, konzultacij z drugimi zdravstvenimi delavci, hospitalizacij 

in porabe zdravil. Ugotovili so, da je uporaba zdravstvenih storitev zelo povezana s 

starostjo in spolom, manj pa se spreminja glede na dohodke (kar velja za sisteme z javnim 

zdravstvenim sistemom). Število obiskov pri zdravnikih se glede na socialno-ekonomske 

značilnosti (starost, spol, zakonski stan, zaposlitveni status, izobrazba, dohodek, regija) le 

malo spreminja, nekoliko močnejši je vpliv socialno-ekonomskih značilnosti na število 

hospitalizacij. Število konzultacij z zdravstvenimi delavci in poraba zdravil sta zelo 

odvisna od socialno-ekonomskih značilnosti, zanimivo pa je, da število hospitalizacij z 

višanjem dohodkov pada (Cameron, Trivedi, Milne & Piggott, 1988, str. 97). Iz navedene 
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literature je razvidno tudi, da je pomemben dejavnik, ki vpliva na povpraševanje po 

zdravstvenih storitvah, tudi struktura zdravstvenega sistema (javno-zasebno zdravstvo in 

zdravstveno zavarovanje, struktura doplačil, dostopnosti zdravstvenih storitev, način 

financiranja zdravstvenega sistema in podobno). 

 

Zanimiva raziskava v zvezi s prilagajanjem značilnosti zdravstvenega sistema je bila 

izvedena na Švedskem. V raziskavi so avtorji proučevali povezavo med davčno stopnjo in 

ravnjo zdravstvenih storitev ob staranju prebivalstva (Gerdtham, Lundin & Sáez-Martí, 

2005). Primerjali so regije z različnimi deleži starejšega prebivalstva. Ugotovili so, da je 

javnofinancirani zdravstveni sistem do neke mere podoben pokojninskemu sistemu 

"PAYGO" (angl. pay as you go, sistem medgeneracijske solidarnosti), kjer mlajši 

prebivalci prispevajo večino sredstev v sistem, pretežni del koristi pa črpajo starejši. 

Raziskali so dve mogoči prilagoditvi na staranje prebivalstva. Prva je ta, da se za 

premagovanje posledic staranja prebivalstva lahko povišajo davki oziroma prispevne 

stopnje za zdravstvo, druga pa je znižanje ravni zdravstvenih storitev (merjeno z 

bolnišničnimi dnevi). 

 

Rezultati raziskave na Švedskem kažejo (Gerdtham et al., 2005, str. 533), da gre 

prilagajanje na spremembe predvsem v smeri zniževanja ravni zdravstvenih storitev in da 

torej večji del bremena nosijo starejši prebivalci v obliki manjših koristi, ki jih prejmejo iz 

zdravstvenega sistema. V isti raziskavi avtorji postavijo tudi hipotezo, da bo povečevanje 

števila starejših morda povečalo tudi njihovo moč v političnem odločanju in da se lahko 

ravnotežje med procesoma zviševanja prispevnih stopenj in zniževanja ravni zdravstvenih 

storitev tudi spremeni, vendar rezultati raziskave niso omogočili potrditve ali zavrnitve te 

hipoteze. V raziskavi o izdatkih za zdravstvo v nekaterih državah OECD so avtorji opazili, 

da je v državah z večjim deležem mlajših prebivalcev elastičnost izdatkov za zdravstvo 

glede na BDP pozitivna in manjša od 1, v državah z večjim deležem starejših pa večja od 

1, kar pomeni, da v tem primeru zdravstvene storitve postanejo razkošno blago in da se z 

višjim BDP za zdravstvene storitve namenja relativno vedno več sredstev. Avtorja menita, 

da je lahko ena od razlag za takšno gibanje izdatkov tudi večji vpliv številčnejše starejše 

generacije na procese političnega odločanja (Herwatz & Theilen, 2009, str. 10). 

 

Na Poljskem so vplive na uporabo zdravstvenih storitev raziskali s pomočjo regresijskega 

modela, ki je bil izdelan na osnovi rezultatov ankete o zdravstvenem statusu prebivalstva iz 

leta 1996. V modelu so kot neodvisne spremenljivke upoštevani (Golinowska & Sowa, 

2006, str. 34): 

 spol, 

 starost, 

 število članov gospodinjstva, 

 kraj bivanja, 

 zakonski stan, 
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 stopnja izobrazbe, 

 zaposlitveni status in 

 dohodkovne kategorije. 

 

Spremenljivke so za oblikovanje logit modela preoblikovane v serijo binominalnih 

kategorij, tako je na primer 5 mogočih odgovorov o zdravstvenem stanju združenih v dve 

kategoriji, v kategorijo "slabo" (odgovora "zelo slabo" in "slabo") in v kategorijo dobro 

(odgovori "povprečno", "dobro" in "zelo dobro"). Avtorici sta ugotovili, da na zdravstveno 

stanje in s tem uporabo zdravstvenih storitev pomembno vplivata spol in starost, vpliv 

dohodka je večji pri starejših, življenje v številčnejših družinah na zdravstveni status vpliva 

pozitivno, starejši samski prebivalci pa imajo slabše zdravstveno stanje. Na zdravstveno 

stanje pozitivno vplivata izobrazba in višji dohodki, negativno pa brezposelnost 

(Golinowska & Sowa, 2006, str. 34). 

 

S pomočjo navedenih osmih spremenljivk so analizirali tudi obiske pri splošnih zdravnikih, 

specialistih in v bolnišnicah. Čeprav manj izobraženi, prebivalci, ki živijo na podeželju, 

brezposelni in starejši samski svoje zdravstveno stanje ocenjujejo slabše, je zanje manjša 

verjetnost, da bodo obiskali splošnega zdravnika. Pri obiskih specialistov so rezultati 

podobni, vendar verjetnost, da bodo anketiranci obiskali specialista, s starostjo pada, 

vzroka za to avtorici ne analizirata. Anketiranci z višjimi prihodki verjetneje obiščejo 

specialiste (Golinowska & Sowa, 2006, str. 37).  

 

Pri obisku bolnišnic se verjetnost obiskov viša s starostjo, vendar vpliv ni zelo močan, prav 

tako je verjetnost višja za anketirance, ki živijo v gospodinjstvih z manj člani. Nižja 

verjetnost se pojavi na podeželju, pri samskih anketirancih, pri nižje izobraženih in pri 

anketirancih z nižjimi dohodki. Tako obiski pri splošnih zdravnikih in specialistih kot 

verjetnost obiskov v bolnišnicah so povezani z oceno zdravstvenega stanja. Pri 

anketirancih, ki svoje zdravje ocenjujejo kot slabo, je uporaba zdravstvenih storitev večja, 

pri tistih, ki svoje zdravstveno stanje ocenjujejo kot dobro, pa manjša (Golinowska & 

Sowa, 2006, str. 40). 

 

Rezultati kažejo na to, da je uporaba zdravstvenih storitev v veliki meri odvisna od lastne 

ocene zdravstvenega stanja, vendar pa nanjo vlivajo tudi drugi faktorji, predvsem 

dostopnost storitev tako v smislu geografske dostopnosti kot v smislu ekonomske in 

socialne dostopnosti. Zdravstvene storitve tako manj uporabljajo prebivalci na podeželju, 

ekonomsko šibkejši in manj izobraženi prebivalci. Rezultati kažejo tudi vpliv višje starosti 

na večjo uporabo zdravstvenih storitev (Golinowska & Sowa, 2006, str. 40). 



71 

 

2.6.2 Starejši prebivalci in uporaba zdravstvenih storitev 

 

Čeprav v raziskovalni literaturi in v javnosti prevladuje prepričanje, da se bo zaradi 

staranja prebivalstva bistveno povečalo povpraševanje po zdravstvenih storitvah, pa je 

povpraševanje po starostnih storitvah povezano tudi z drugimi dejavniki, kar lahko pripelje 

do zelo različnih rezultatov. Na Irskem proces staranja prebivalstva na primer ni tako hiter 

kot v drugih evropskih državah. Po drugi strani pa je bila na Irskem značilna zelo močna 

rast števila prebivalcev med letoma 1996 in 2006 (za 1,7 % letno), ker je na povpraševanje 

po zdravstvenih storitvah vplivalo v mnogo večji meri kot staranje prebivalstva. Število 

prebivalcev se je v tem času povečevalo delno zaradi naravnega prirasta, v večji meri pa 

zaradi močnega priseljevanja, povezanega s hitrim ekonomskim razvojem Irske v tem času 

(Layte et al., 2009, str. 5). 

 

V pregledu literature o staranju prebivalstva in zdravstvenih storitvah predvsem na 

področju ZDA (Greene, Caracelli & Graham, 1989, str. 29–32) avtorji ugotavljajo, da 

staranje prebivalstva ne bo povzročilo bistvenega povečanja izdatkov za zdravstvo, po 

drugi strani pa ugotavljajo, da povpraševanje po zdravstvenih storitvah niha ali pa se na 

nekaterih področjih povečuje, na drugih pa zmanjšuje. Tudi skupno število odpustov iz 

bolnišnic v ZDA bo zaradi staranja prebivalstva predvidoma naraslo le z 0,1018 odpusta na 

prebivalca v letu 2000 na 0,1169 odpusta na prebivalca v letu 2030, kar ne predstavlja 

pomembnega povečanja (Greene et al., 1989, str. 33). V navedeni analizi avtorji ne 

obravnavajo sprememb v strukturi bolnišničnih obravnav, ki pa bi se zaradi spremenjene 

starostne strukture lahko spremenila. 

 

V novejši študiji s podobnega področja v ZDA rezultati prav tako niso pokazali zelo 

velikega povečanja uporabe bolnišničnih storitev, vendar pa so stopnje vseeno večje kot v 

prej navedeni raziskavi. V obdobju od leta 2005 do 2015 naj bi se uporaba bolnišničnih 

storitev na osebo povečala za 7,6 % ali za 0,74 % letno. V kombinaciji s povečanjem 

števila prebivalcev v tem času naj bi se uporaba bolnišničnih storitev povečevala za 1,6 % 

letno (Strunk et al., 2006, str. 144).  

 

V raziskavi na Finskem so raziskovalci preverili, ali je tudi uporaba zdravstvenih storitev 

in storitev dolgotrajne oskrbe bolj povezana z bližino smrti kot pa s starostjo prebivalcev 

(Forma, Rissanen, Aaltonen, Raitanen & Jylhä, 2009), kar je koncept, ki je bil uporabljen v 

več raziskavah na področju povezave med staranjem prebivalstva in izdatki za zdravstvo 

(Getzen, 2001; Werblow, Felder & Zweifel, 2007; Zweifel et al., 1999; Zweifel, Felder & 

Meiers, 2001). Na Finskem so primerjali uporabo storitev v letih od 1998 do 2000 za 

prebivalce, starejše od 70 let, ki so v tem času umrli, in za prebivalce, ki so preživeli še 

vsaj dve leti po zaključku opazovanj (Forma et al., 2009). Raziskali so uporabo 

bolnišničnih storitev, storitev domov za ostarele in storitev nege na domu za starostne 

skupine 70–79 let, 80–89 let in nad 90 let. Rezultati kažejo, da so bili starejši prebivalci, ki 
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so v opazovanem obdobju umrli, večji porabniki vseh vrst storitev glede na celotno število 

uporabnikov. Ob upoštevanju intenzivnosti uporabe, ki so jo merili s številom dni uporabe 

storitev, pa se je pokazalo, da so umrli preživeli skupaj manj časa v domovih za ostarele 

(Forma et al., 2009, str. 315). 

 

Uporaba bolnišničnih storitev je bila najvišja približno štiri mesece pred smrtjo. Rezultati 

študije so potrdili, da največ zdravstvenih storitev porabijo prebivalci v zadnjih mesecih 

pred smrtjo, vendar se vzorci uporabe razlikujejo glede na starost uporabnikov. Mlajši 

prebivalci uporabljajo več bolnišničnih storitev, starejši pa več storitev oskrbe v domovih 

za ostarele in oskrbe na domu. To pomeni, da ob nadaljnji rasti pričakovane življenjske 

dobe uporaba zdravstvenih storitev zaradi staranja prebivalstva ne bo rasla tako hitro, kot 

bi lahko pričakovali na osnovi podatkov o povečanju števila starejših prebivalcev (Forma 

et al., 2009, str. 315). 

 

V Veliki Britaniji ugotavljajo, da je za starejše od 65 let skoraj dvakrat večja verjetnost, da 

so v preteklem letu obiskali bolnišnico, kot za prebivalce, ki so stari 64 let ali manj, kar bi 

ob staranju prebivalstva pomenilo tudi povečano povpraševanje po zdravstvenih storitvah 

(Forder, 2009, str. 1438). Študija obiskov bolnišnic v Oxfordshiru je za paciente, starejše 

od 65 let, pokazala, da so pred smrtjo pacienti z obolenji srca v bolnišnicah preživeli 

bistveno manj časa kot pacienti z rakom, kapjo ali z boleznimi respiratornih organov, kar 

kaže na to, da se uporaba zdravstvenih storitev razlikuje tudi glede na naravo bolezni 

(Seshamani & Gray, 2004, str. 308). 

 

Za vpliv staranja prebivalstva na število obiskov pri splošnih zdravnikih in specialistih je 

bila izdelana študija za izbrane evropske države. V Belgiji, na Finskem, Nizozemskem, v 

Španiji in v Veliki Britaniji je predvideno skupno povečanje števila obiskov s 797 

milijonov leta 2001 na 869 milijonov leta 2040 po osnovnem scenariju in na 922 milijonov 

po scenariju daljšega življenja (Schulz, 2005, str. 38). 

 

Število obiskov pri splošnih zdravnikih so proučili tudi v raziskavi, ki temelji na podatkih 

panelne ankete v 15 evropskih državah v letih 1995 in 2001. Avtorji ugotavljajo, da število 

obiskov pri splošnih zdravnikih narašča, razen v nekaterih državah v najstarejših starostnih 

skupinah od 81 do 85 let in od 86 do 90 let, kar je lahko posledica manjšega vzorca ali 

morda drugih dejavnikov. Pri ženskah v severnoevropskih državah se kaže težnja, da je 

število obiskov pri splošnih zdravnikih nekaj višje v mlajših starostnih skupinah, kar je 

morda posledica obiskov, povezanih z nosečnostjo ali z oskrbo mladih otrok (Layte et al., 

2005, str. 14). 

 

V isti raziskavi so avtorji proučili tudi uporabo bolnišničnih storitev (število dni na leto, 

preživetih v bolnišnicah). Tudi v tem primeru se uporaba zvišuje s starostjo, razen v 

Franciji, kjer vpliv starosti ni statistično pomemben. Razlike med severnoevropskimi in 
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južnoevropskimi državami so v primeru uporabe bolnišničnih storitev manjše kot v 

primeru obiskov pri splošnih zdravnikih (Layte et al., 2005, str. 15). Število obiskov 

splošnih zdravnikov in število dni, preživetih v bolnišnicah, je večje pri ženskah kot pri 

moških (Layte et al., 2005, str. 19). 

 

Tudi razmerje med številom obiskov pri splošnih zdravnikih, pri specialistih in v 

bolnišnicah je povezano s starostjo pacientov. Na Poljskem so raziskali razmerje med 

deležem prebivalcev, ki obiščejo zdravnika ali bolnišnico, in starostjo. Razmerje je skoraj 

linearno za obiske pri splošnih zdravnikih in pri sprejemih v bolnišnice, pri obiskih 

specialistov pa je največ obiskov v starostnih skupinah od 35 do 60 let, pri starejših pa 

število obiskov spet pade (Golinowska & Sowa, 2006, str. 29). 

 

Zaradi staranja prebivalstva se bo spreminjalo tudi povpraševanje po zdravnikih z 

različnimi specializacijami. V Kanadi so ugotavljali, da na primer oftalmologi, 

kardiovaskularni in torakalni kirurgi ter urologi obravnavajo večji delež starejših pacientov 

kot nekateri drugi specialisti in bo zato povpraševanje po njihovih storitvah v prihodnje 

večje (Roos et al., 1998, str. 1279). 

 

Pri starejših prebivalcih se je v Kanadi med letoma 1985/86 in 1996/97 povečalo tudi 

skupno število obiskov pri zdravniku. V starostni skupini od 1 do 30 let povečanja 

praktično ni bilo zaznati, pri prebivalcih, starih 75 let, pa je povečanje znašalo kar 25 %, 

vendar je skupno povečanje števila obiskov na prebivalca znašalo le 3,3 %, zmanjšala sta 

se tudi število stikov z vsakim obiskanim zdravnikom in število opravljenih storitev (Barer, 

Evans, McGrail & Green, 2004, str. 805). 

 

Če je skupno število obiskov pri zdravniku sledilo rasti prebivalstva, pa se je spremenila 

struktura obiskov, saj se je bistveno povečalo število obiskov pri zdravnikih specialistih, 

zmanjšalo pa se je število obiskov pri splošnih zdravnikih, čeprav je število zdravnikov v 

obeh skupinah raslo približno z enako hitrostjo (Barer et al., 2004, str. 806). Avtorji 

menijo, da navidezno visoka rast zgolj sledi povečevanju števila prebivalcev, vsi ostali 

dejavniki pa imajo le minimalen vpliv. Takšni rezultati kažejo, da pacienti ne "zlorabljajo" 

sistema z vedno pogostejšimi obiski zdravnikov, saj se skupno število obiskov na 

prebivalca ne povečuje, povečano število obiskov pri specialistih pa ni samo posledica želj 

pacientov, saj v Kanadi paciente k specialistom pretežno napotijo splošni zdravniki. 

Povečanje števila obiskov pri specialistih zato lahko kaže tudi na spremembe v zdravstveni 

tehnologiji ali v metodologiji zdravljenja. 

 

V ZDA ugotavljajo, da se bo zaradi staranja prebivalstva povečala uporaba bolnišničnih 

storitev zaradi bolezni srca in ožilja. Prav tako se bo povečala zaradi bolezni moškega 

reproduktivnega sistema (ki vključujejo tudi raka na prostati), bolezni dihal in bolezni 

mišično-skeletnega sistema. Po drugi strani pa bo zaradi staranja prebivalstva manjša 
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uporaba storitev v povezavi z nosečnostjo in z duševnimi motnjami, ki v ZDA prizadenejo 

predvsem mlajše prebivalce in prebivalce srednjih let v starosti od 15 do približno 50 let 

(Strunk et al., 2006, str. 146). 

 

Na Finskem so analizirali povezavo med kroničnimi boleznimi in verjetnostjo uporabe 

dolgotrajne nege za ostarele za prebivalce, starejše od 65 let. Dolgotrajna nega je bila 

določena kot 24-urna oskrba v različnih vrstah domov za ostarele in v negovalnih ter 

običajnih bolnišnicah, ki traja skupaj več kot 90 dni. Vključena je bila tudi oskrba v 

ustanovah za duševno bolne. Proučili so vpliv 18 različnih kroničnih bolezni, med drugim 

tudi demence in Parkinsonove bolezni. Kot kontrolne spremenljivke so uporabili starost, 

družinske razmere, stanovanjske razmere, socialno-ekonomski status, regijo in življenje v 

urbanem okolju (Nihtilä et al., 2008, str. 78). 

 

Največ prebivalcev je vstopilo v sistem dolgotrajne oskrbe zaradi demence, Parkinsonove 

bolezni in zloma kolka (ženske 70 %, 40 % in 39 %, moški 55 %, 30 % in 33 %), rezultati 

so ostali podobni tudi ob upoštevanju kontrolnih spremenljivk. Ostale bolezni, ki so bile 

povezane s sprejemom v dolgotrajno oskrbo, so bile še psihoza, kapi, ostali simptomi 

duševnih bolezni, depresija in diabetes. Vse navedene bolezni so vsaj za 50 % zvišale 

tveganje sprejema v dolgotrajno oskrbo (Nihtilä et al., 2008, str. 79). 

 

Tveganje za sprejem v dolgotrajno oskrbo so zvišale tudi nekatere druge bolezni, vendar za 

manjši odstotek. Znotraj opazovanega časovnega obdobja se je vpliv bolezni na verjetnost 

sprejema v dolgotrajno oskrbo zniževal, razen za Parkinsonovo bolezen (Nihtilä et al., 

2008, str. 79). Najpogostejše bolezni, povezane s sprejemom v dolgotrajno oskrbo, so 

duševne bolezni, vendar so simptomi duševnih bolezni pogosto povezani z drugimi 

boleznimi, na primer s kapmi, boleznimi srca, artritisom, diabetesom in visokim krvnim 

tlakom (Nihtilä et al., 2008, str. 82). Za zmanjševanje izdatkov za dolgotrajno oskrbo v 

prihodnosti bodo tako potrebni programi predvsem na področju preprečevanja nastanka 

duševnih obolenj. 

 

Število obiskov pri specialistih in pri splošnih zdravnikih je odvisno tudi od zdravstvenega 

sistema. V Veliki Britaniji in na Nizozemskem delajo na primer zdravniki specialisti 

pretežno v bolnišnicah. Na Finskem, v Belgiji in v Španiji specialisti delajo večinoma v 

bolnišničnih specialističnih ambulantah. V Nemčiji in v Franciji je velik del specialističnih 

obravnav izveden v zasebnih specialističnih ambulantah. V teh dveh državah lahko 

pacienti sami izbirajo, ali bodo najprej obiskali splošnega zdravnika ali pa bodo odšli na 

pregled neposredno k specialistu. V Španiji, na Finskem, v Belgiji in na Danskem pa 

pacienti za obisk specialista potrebujejo napotitev splošnega zdravnika (Schulz, 2005, str. 

37). 
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Na povpraševanje po zdravstvenih storitvah lahko vpliva tudi socialno-ekonomski status, 

saj prebivalci z nižjim statusom zbolevajo pogosteje kot tisti z višjim. S staranjem 

prebivalstva se povečujejo razlike v zdravju v populaciji (Kamrul Islam, Gerdtham, Clarke 

& Burström, 2009, str. 1487). Študija o uporabi zdravstvenih storitev pri starejših moških v 

Italiji je prav tako pokazala razlike med prebivalci z različnim socialno-ekonomskim 

statusom. Ob uporabi semiparametričnega modela povezave med doseženo izobrazbo (kot 

kazalcem socialno-ekonomskega statusa) in uporabo zdravstvenih storitev se je pokazalo, 

da bolj izobraženi moški uporabljajo več zdravstvenih storitev ob manj hudih diagnozah, 

manj izobraženi moški pa sicer uporabljajo manj storitev, vendar za hude bolezni. Avtor 

sklepa, da bolj izobraženi poiščejo pomoč pri zdravniku, še preden se pri njih razvijejo 

hujše bolezni, manj izobraženi pa z obiskom zdravnika odlašajo, dokler njihova bolezen ni 

res huda (Maurer, 2007, str. 977). 

 

Na Švedskem se variabilnost glede splošnega zdravstvenega stanja, kot so ga ocenili 

posamezni sodelujoči anketiranci v raziskavi, zvišuje s starostjo, na splošno zdravstveno 

stanje pa vpliva tudi socialno-ekonomski položaj posameznika (Kamrul Islam et al., 2009, 

str. 1486). Pri povezavi med starostjo in zdravstvenim stanjem prebivalstva se je pokazal 

trend naraščanja razlik v zdravstvenem stanju posameznikov zaradi razlik v dohodkih 

(Kamrul Islam et al., 2009, str. 1494). V raziskavi na Švedskem so na podlagi analize 

rezultatov panelne raziskave, ki je udeležence raziskave spremljala 17 let, ugotovili, da se 

zaradi staranja prebivalstva večajo razlike v zdravstvenem stanju prebivalstva. Avtorji ta 

proces pripišejo predvsem povečevanju deleža starejšega prebivalstva zato, ker so razlike v 

zdravstvenem stanju zaradi dohodkovne neenakosti večje v starejših skupinah. 

 

S staranjem posameznika se poslabšuje tudi njegovo zdravstveno stanje, kar pomeni, da se 

ob zviševanju deleža starejšega prebivalstva poslabšuje tudi zdravstveno stanje celotne 

populacije (Kamrul Islam et al., 2009, str. 1481). Čeprav je proces neposredno povezan s 

staranjem prebivalstva, pa rezultati raziskav, ki obravnavajo trende v spremembah 

obolevnosti v povezavi s podaljševanjem življenjske dobe, niso enoznačni. Življenjska 

doba prebivalstva se v večini razvitih držav podaljšuje. Čeprav je lahko večja obolevnost 

povezana z razvojem družbe in večjo ozaveščenostjo glede lastnega zdravstvenega stanja, 

nekatere raziskave kažejo na to, da lahko danes dejansko živimo dlje kljub slabšemu 

zdravstvenemu stanju (Ahn et al., 2004, str. 5), kar bi pomenilo, da se bosta breme bolezni 

in s tem povpraševanje po zdravstvenih storitvah zaradi staranja prebivalstva v prihodnosti 

še povečevala. 

 

Preventivni ukrepi za preprečevanje nekaterih bolezni, ki se pogosto pojavljajo pri starejših 

pacientih, bi lahko pomembno vplivali na zmanjševanje bremena bolezni zaradi staranja 

prebivalstva (Terschüren et al., 2009, str. 539). Glede na oceno števila bolezni zaradi 

staranja prebivalstva bo treba posebno pozornost nameniti preventivnim programom in 

zgodnjemu odkrivanju bolezni, saj lahko s hitrim zdravljenjem in preventivo mnoge 
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bolezni hitreje pozdravimo, kar zmanjša obremenitev zdravstvenega sistema. Tudi 

zdravljenje bo moralo biti v večji meri prilagojeno potrebam starejših ljudi, zdravniki in 

medicinsko osebje pa bodo potrebovali več izobraževanja na področju obravnave 

geriatričnih pacientov (Terschüren et al., 2009, str. 539). 

 

Na zdravje prebivalstva pozitivno vpliva več faktorjev, ki so lahko psihološki, ekonomski, 

okoljski ali povezani z zdravstvenim sistemom. Na izboljšanje zdravstvenega stanja lahko 

tako vplivajo dejavnosti civilne družbe, ki vključujejo predvsem promocijo zdravega 

načina življenja in s tem povezane spremembe, kot so zmanjšanje kajenja in uživanja 

alkohola ter zdravi načini prehranjevanja. Prav tako na izboljšanje vplivajo izboljšanje 

standarda medicinske oskrbe in preprostejši dostop do sodobnih zdravil ter ustrezna 

organizacija sistema zdravstvene oskrbe starejših pacientov s kroničnimi boleznimi. 

Pozitivno vplivajo tudi okoljski dejavniki, na primer zmanjšanje onesnaževanja, uvajanje 

standardov za kakovost živil in higienskih standardov (Golinowska & Sowa, 2006, str. 6). 

 

2.6.3 Starejši prebivalci in uporaba zdravstvenih storitev v Sloveniji 

 

Glede na podatke ankete o življenjskih razmerah EU-SILC, ki je bila v Sloveniji 

opravljena v letu 2006, je bilo eno od vprašanj povezano tudi s splošnim zdravstvenim 

stanjem, na katerega so anketiranci lahko odgovorili s petimi različnimi odgovori od "zelo 

slabo" do "zelo dobro". Med celotnim prebivalstvom je bil najpogostejši odgovor "dobro", 

ki ga je izbralo 41 % anketirancev, v skupini starejših od 60 let pa je bil najpogostejši 

odgovor "srednje", sledil mu je odgovor "slabo", veliko pa je bilo tudi odgovorov "zelo 

slabo". Analiza odgovorov je pokazala, da je ocena zdravstvenega stanja povezana s 

starostjo anketiranca. Čim starejši je bil anketiranec, tem slabše je ocenil svoje zdravstveno 

stanje (N. Vertot, 2008, str. 61). 

 

Stopnja hospitalizacij zaradi bolezni je v Sloveniji odvisna od starosti. Zelo visoka je v 

prvem letu starosti (presega 350 hospitalizacij na 1000 prebivalcev), najnižje, pod 50, se 

spusti v starostni skupinah od 10 do 14 let in od 15 do 19 let, nato pa spet raste in se za 

prebivalce, ki so starejši od 85, spet dvigne nad 350. V najvišjih starostnih skupinah je 

bistveno višji delež hospitalizacij pri moških kot pri ženskah (Vertot, 2008, str. 640).  

 

Toth (2004, str. 733) ugotavlja, da evropske raziskave kažejo na večje potrebe starejših po 

zdravstvenih storitvah, vendar pa ugotavlja, da natančnejših podatkov o tovrstnih potrebah 

v Sloveniji nimamo. V Sloveniji ni na voljo raziskav o potrebah starejše in ostale 

populacije po raznih vrstah zdravstvenih storitev in o finančnih sredstvih za zadovoljevanje 

teh potreb. S pomočjo določenih podatkov sicer lahko sklepamo, da so potrebe starejših od 

65 let večje kot potrebe mlajših, vendar tovrstni podatki ne zadoščajo za dovolj kakovostno 

načrtovanje zdravstvenega varstva (Toth, 2004, 733). 

 



77 

 

Stopnja hospitalizacij v Sloveniji je za populacijo, starejšo od 65 let, v primerjavi s 

povprečjem za Slovenijo večja za več kot dvakrat (indeks 215). Povečane stopnje 

hospitalizacije se kažejo pri večini skupin bolezni po MKB-10, najvišje povečanje je pri 

boleznih obtočil, kjer je 4,2-krat višje od povprečja, pri drugih boleznih pa je višja od 

povprečja od 1,9-krat pri mišično-skeletnih boleznih do 2,5-krat pri neoplazmah (Toth, 

2004, str. 733). Iz podatkov ZZZS je povprečno za zdravstveno oskrbo povprečnega 

moškega v starosti nad 65 let porabljenih 9,3-krat več sredstev in za povprečno žensko 

enake starosti 9,7-krat več finančnih sredstev kot za povprečnega moškega in žensko v 

starosti od 20 do 45 let. Pri sredstvih za medicinsko-tehnične pripomočke je stanje 

podobno. Za povprečnega moškega v starosti nad 65 let je bilo za medicinsko-tehnične 

pripomočke porabljenih 6,8-krat več sredstev, za povprečno žensko enake starosti pa 8-krat 

več finančnih sredstev kot za povprečnega moškega in žensko v starosti od 20 do 45 let. V 

starosti nad 85 let se tovrstne potrebe še dodatno skoraj podvojijo in dosegajo pri moških 

faktor 13,5 in pri ženskah faktor 18 (Toth, 2004, str. 734). Iz navedenih ugotovitev lahko 

sklepamo, da so tudi v Sloveniji potrebe po zdravstveni oskrbi pri starejših prebivalcih 

pomembno večje kot v mlajših starostnih skupinah. 

 

2.6.4 Posebnosti zdravstvene oskrbe starejših pacientov 

 

Zdravstvena oskrba starejših pacientov se pogosto razlikuje od oskrbe mlajših pacientov. 

Lahko je mnogo kompleksnejša in od zdravnikov zahteva posebna znanja, na primer 

poznavanje netipičnega razvoja bolezni, zdravljenje več hkratnih obolenj, povezanih tudi s 

kroničnimi boleznimi, in poznavanje sočasnega učinkovanja različnih vrst zdravil in tudi 

njihove mogoče neprimerne uporabe. Specialisti geriatrične stroke poskušajo celostno 

izboljšati zdravstveno stanje starejših pacientov, kar lahko dosežejo z neposredno klinično 

oskrbo ali tudi s sistemskimi ukrepi na področju oskrbe starejših. Baza znanja zdravnikov s 

področja geriatrične medicine mora obsegati kompleksna znanja s področja psihiatrije, 

interne medicine, fiziatrije, preventivne medicine, nevrologije, farmakologije, urologije ter 

socialnega dela (Fleming, Evans & Chutka, 2003, str. 1032). 

 

Nega starejših pacientov je zahtevna tudi zato, ker je njihovo splošno zdravstveno stanje 

mnogokrat slabo in ker imajo pogosto več sočasnih in povezanih zdravstvenih težav. 

Operacija mlajšega pacienta, na primer zaradi zloma kolka, temu prinese začasne težave 

nemudoma po operaciji, vendar se kakovost njegovega življenja nato kmalu bistveno 

izboljša. Enaka operacija pri starejšem pacientu lahko pripelje do zapletov in dolgoročnega 

poslabšanja stanja, ker ima morda pacient poleg poškodbe še težave s srcem ali kakšne 

druge težave, ki se lahko z operacijo še poslabšajo (Rockwood, 2005, str. 1500). 

 

Pri starejših pacientih se pogosto hkrati pojavi več bolezni, za katere jim zdravniki hkrati 

predpišejo več zdravil. To poveča možnosti zapletov zaradi medsebojnih učinkov med 

posameznimi zdravili ali zaradi stranskih učinkov, ki jih lahko imajo zdravila za 
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zdravljenje določene bolezni na druge bolezni, ki jih ima pacient. Tveganje še povečajo 

starostne spremembe in zmanjšana odpornost pacientov (Gallagher & O’Mahony, 2008, 

str. 673). 

 

Zdravstveni posegi imajo lahko pri starejših pacientih tudi slabše rezultate kot pri mlajših, 

kar je povezano z daljšimi obdobji rehabilitacije po poškodbah, daljšim okrevanjem po 

operacijah, večjimi možnostmi zapletov in manj predvidljivim odzivanjem na zdravila. 

Starejši pacienti pogosto tudi drugače ocenjujejo koristi različnih zdravstvenih posegov kot 

mlajši, zdravstveni posegi z dolgoročnimi posledicami pa vplivajo tudi na število 

preostalih zdravih let življenja, ki je pri mlajših pacientih višje kot pri starejših (Baltussen, 

Leidl & Ament, 1996, str. 228).  

 

Obravnava starejših pacientov je pogosto mnogo zahtevnejša od obravnave mlajših. Za 

pregled starejšega pacienta je pogosto potrebno več časa, saj pacient mnogokrat ne more 

sam izpolniti morebitnih formularjev in predstaviti zdravniku relevantnih informacij o 

svojem zdravstvenem stanu ter pogosto potrebuje pomoč pri prihodu v ordinacijo in pri 

preoblačenju. Pogovor s pacientom pogosto otežujejo slabši sluh in vid ter kognitivne 

omejitve. Pogosto se mora zdravnik o težavah posvetovati še z družinskimi člani pacienta, 

dodatni čas pa zahteva tudi namestitev pacienta v bolnišnici (Fleming et al., 2003, str. 

1034). 

 

Zaradi manjših dolgoročnih koristi za paciente obstaja pri starejših pacientih tudi 

nevarnost, da zdravniki spregledajo ali celo namenoma ne zdravijo nekaterih bolezni, na 

primer motenj pri spolnosti, zlorabe alkohola in drog ter motenj spanja, ki so pogosto 

povezane ali predstavljajo zgodno fazo psiholoških motenj, na primer Parkinsonove 

bolezni, demence ali depresije. Tudi psihološke motnje se mnogokrat pripišejo naravnim 

procesom staranja, čeprav lahko gre za bolezni, ki bi jih bilo še vedno mogoče zdraviti. 

Takšni pristopi k zdravljenju na dolgi rok povečujejo izdatke dolgotrajne oskrbe, saj pri 

neustrezno zdravljenih starejših bolnikih lahko prej pride do potreb po stalni dolgotrajni 

oskrbi in po premestitvi iz domačega okolja v ustanove za dolgotrajno oskrbo (Salzman, 

2006). 

 

Potrebe po dolgotrajni oskrbi se bodo s povečevanjem deleža in števila starejših 

prebivalcev v populaciji povečevale. V ZDA 16 % starejših od 65 let potrebuje pomoč pri 

opravljanju vsakdanjih dejavnosti, med starejšimi od 80 let pa je takšnih prebivalcev že ena 

tretjina (Fleming et al., 2003, str. 1026). Hkrati se s staranjem prebivalstva zmanjšuje 

število delovno aktivnih prebivalcev. Sčasoma se spreminjajo možnosti oskrbe, ki jo 

starejšim lahko nudijo družinski člani. Manj družinskih članov, manjša povezanost v 

družinah in vedno večje delovne obveznosti mlajših članov družine zmanjšujejo možnost 

domače oskrbe (Fleming et al., 2003, str. 1031). 
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V raziskavi o potrebah po storitvah dolgotrajne oskrbe starejših v Nemčiji ugotavljajo, da 

se bodo zaradi staranja prebivalstva večale potrebe po dolgotrajni oskrbi v različnih 

oblikah. Povečala se bo potreba po mestih v domovih za starejše, po dnevni oskrbi in po 

oskrbi v družinskem krogu. Čeprav storitev dolgotrajne oskrbe ne potrebujejo samo starejši 

prebivalci, je njihov delež med oskrbovanci najvišji. 

 

Bolezni so v starejših življenjskih obdobjih tudi vzrok invalidnosti in oviranja pri izvajanju 

vsakdanjih dejavnosti, kar pogosto pripelje do povečanih potreb po formalni oskrbi na 

domu ali po dolgotrajni oskrbi v domovih za ostarele. Še posebej to velja za nekatere 

skupine bolezni, kot so demenca, rak, kapi in Parkinsonova bolezen. Raziskava v Nemčiji 

je pokazala, da je med starostniki, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo v domovih za starejše, 

kar 46,5 % moških in 54,4 % žensk z demenco. V populaciji, ki ne potrebuje dolgotrajne 

oskrbe v domovih za starejše, je ta delež 0,4 % za moške in 0,6 % za ženske. Podobno je 

pri različnih oblikah raka (v domovih za starejše 17,5 % moških in 11,6 % žensk, v splošni 

populaciji 4,8 % moških in 5,3 % žensk), kapi (v domovih za starejše 17,3 % moških in 

11,1 % žensk, v splošni populaciji 0,8 % moških in 0,6 % žensk) in pri Parkinsonovi 

bolezni (v domovih za starejše 12,2 % moških in 9,1 % žensk, v splošni populaciji 0,3 % 

moških in 0,2 % žensk), kar jasno pokaže vpliv povečanega števila bolezni na povečevanje 

potreb po dolgotrajni oskrbi (Schulz, 2012, str. 10). 

 

Dolgotrajna oskrba starejših je povezana tudi z ustrezno zdravstveno nego starejših 

pacientov. Pregled teorij zdravstvene nege iz leta 2003 pokaže, da pri oblikovanju teorij 

avtorji večinoma niso upoštevali posebnih potreb starejših pacientov glede zdravstvene 

nege in da je to področje, ki bi ga bilo nujno dodatno razviti, še posebej glede na 

povečevanje števila starejših pacientov v razvitih državah (Barbro & Marianne, 2003, str. 

122). Ob staranju prebivalstva bo treba bistveno več pozornosti posvetiti ukrepom, ki lahko 

zagotovijo zdravje tudi v starejših letih. Zdravstveni sistemi se morajo v večji meri 

posvetiti geriatrični oskrbi, preprečevanju in upravljanju s kroničnimi boleznimi in hkrati 

poskrbeti za večje kapacitete za dolgotrajno oskrbo (WHO, 2003, str. 1). 

 

Zdravljenje starejših bolnikov zahteva tudi posebne pristope, ki so del geriatrične 

medicine. Zdravstvena oskrba, ki je prilagojena starejšim pacientom, lahko dolgoročno 

zelo zniža izdatke dodatnih zdravstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe starejših, še posebej 

namestitve v domovih za ostarele (Evans, 2001, str. 10). Tudi ustrezna uporaba zdravil, ki 

zavirajo nastanek ali razvoj kroničnih bolezni, lahko zmanjša izdatke zdravstvene in 

dolgotrajne oskrbe, takšen vpliv imajo na primer preventivni programi za preprečevanje 

kapi in zdravila, ki preprečujejo napredovanje Alzheimerjeve bolezni (Swift, 2003, str. 

251).  

 

Če drži hipoteza o kompresiji morbiditete, lahko izboljševanje zdravstvenega stanja v 

starejših letih pripelje tudi do pozitivnih procesov, saj izboljšanje zdravstvenega stanja 
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lahko pripelje do večje razpoložljivosti delovne sile zaradi podaljševanja življenjske dobe, 

bolj zdravi posamezniki lahko tudi več ur delajo in se več izobražujejo, kar pripomore k 

višji produktivnosti. Prav tako so bolj pripravljeni vlagati sredstva v naložbe, kar povečuje 

gospodarsko rast (Dormont et al., 2008, str. 4). 

 

2.6.5 Optimizacija zdravstvene oskrbe 

 

Negativne posledice povečevanja bremena bolezni zaradi staranja prebivalstva je mogoče 

ublažiti tudi z organizacijskimi in medicinsko-tehnološkimi izboljšavami v sistemu 

zdravstvene oskrbe. Z optimizacijo časa, ki ga pacienti preživijo v bolnišnicah, lahko 

zmanjšamo zasedenost bolnišničnih kapacitet, prav tako lahko pritiske večjega 

povpraševanja ublažimo z drugimi pristopi, povezanimi z izboljšavami v medicinski 

tehnologiji, na primer preusmeritev nekaterih posegov iz bolnišnic v ambulantno oskrbo, in 

z organizacijskimi ukrepi, na primer izboljšana oskrba pacientov s kroničnimi boleznimi, 

kar pripelje do zmanjšanja zdravstvenih zapletov in posledično do manjšega povpraševanja 

po zdravstvenih storitvah. Prav tako bi lahko spremembe, povezane s staranjem 

prebivalstva, ublažili s preventivnimi ukrepi za preprečevanje nekaterih bolezni, ki se 

pogosto pojavljajo pri starejših pacientih, s čimer bi lahko pomembno vplivali na 

zmanjševanje bremena bolezni zaradi staranja prebivalstva (Terschüren et al., 2009, str. 

539). 

 

Na Irskem je na primer delovna skupina, sestavljena iz več kot 140 irskih in mednarodnih 

strokovnjakov, napovedala od leta 2007 do 2020 kar 60 % večje povpraševanje po 

zdravstvenih storitvah dnevne oskrbe in oskrbe v bolnišnicah (Health Service Executive, 

2008, str. 3), kar bi ob uporabi sedanjih načinov oskrbe pomenilo, da bi morali število 

postelj v bolnišnicah povečati s sedanjih 11.660 postelj na skoraj 20.000 postelj (Health 

Service Executive, 2008, str. 6). Ker je takšno povečanje nerealno, predlagajo pospešeno 

uvajanje integriranega modela zdravstvene oskrbe, ki bi optimiziral oskrbo pacientov in 

zmanjšal pritisk na bolnišnice. Integrirani model oskrbe bi temeljil na ukrepih, kot so lažja 

dostopnost pacientov do primarne in domače oskrbe, povečanje obsega preventivnih 

programov in programov za oskrbo kroničnih bolnikov, razvoj timov za primarno oskrbo, 

ki jih poleg zdravnikov sestavljajo še medicinske sestre, socialni delavci in fizioterapevti, 

optimizacija delovnih procesov v bolnišnicah ter povečevanje števila ambulantnih posegov 

(Health Service Executive, 2008, str. 7). 

 

Če bi na Irskem v celoti uspeli z uvedbo integriranega zdravstvenega sistema in najboljših 

praks iz mednarodnih primerjav, bi to pomenilo, da bi namesto 19.822 bolniških postelj v 

letu 2020 potrebovali le 8.834 postelj, kar je celo manj, kot je obstoječih bolniških postelj v 

letu 2007. Pri tem bi se bistveno spremenila tudi struktura postelj: povečati bi se moralo 

število enoposteljnih sob v bolnišnicah, povečati bi se moralo število postelj za dnevne 

obravnave, potrojiti bi se moralo število medicinskih ekip za ocenjevanje stanja pacientov, 
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za 25 % bi se moralo povečati število postelj za intenzivno nego (Health Service 

Executive, 2008, str. 7). 

 

Tehnološki razvoj v medicini lahko pripomore k boljši učinkovitosti s skrajšanjem časa 

oskrbe v bolnišnici in z zviševanjem deleža posegov, ki se lahko opravijo v obliki 

ambulantnih posegov, namesto z večdnevnim bivanjem v bolnišnici (O’Reilly et al., 2009). 

Na Irskem se je na primer povprečni čas bivanja v bolnišnici skrajšal s 7,2 dneva v letu 

1995 na 6,3 dneva v letu 2006 (O’Reilly et al., 2009, str. 30). 

 

V okviru ankete ECHP ("European Community Household Panel") so anketirance med 

drugim vprašali, kako ocenjujejo svoje zdravstveno stanje. Mogoči so bili trije odgovori: 

dobro, srednje in slabo. Vprašani so bili tudi, ali so bili v zadnjem letu v bolnišnici, in če so 

bili, tudi koliko dni so preživeli v bolnišnici (Schulz, 2005, str. 59). Rezultati so pokazali, 

da so bili anketiranci, ki so svoje zdravje ocenili slabše, pogosteje in več dni v bolnišnici. 

Prav tako so bili pogosteje in več dni v bolnišnici starejši anketiranci (Schulz, 2005, str. 

60). 

 

Za države, ki so sodelovale v anketi (Belgija, Danska, Finska, Francija, Nemčija, 

Nizozemska, Španija in Velika Britanija), je bila pripravljena tudi napoved števila 

prebivalcev, ki bodo sprejeti v bolnišnice do leta 2050. Pripravljeni so bili štirje scenariji 

(Schulz, 2005, str. 61): 

1. osnovni scenarij, 

2. osnovni scenarij z izboljšanjem zdravstvenega stanja, 

3. scenarij daljšega življenja in  

4. scenarij daljšega življenja z izboljšanjem zdravstvenega stanja. 

 

Rezultati so pokazali, da se v osnovnem scenariju od leta 2001 do leta 2050 poveča število 

vseh sprejemov v bolnišnice za navedene države za 15 %, v scenariju daljšega življenja pa 

za 28 %. V scenarijih z izboljšanjem zdravstvenega stanja je povečanje manjše, v 

osnovnem scenariju za 4 % in v scenariju daljšega življenja za 17 % (Schulz, 2005, str. 

61). Takšen razvoj kaže na to, da v primeru podaljšanja življenjske dobe tudi izboljšanje 

zdravstvenega stanja ne uravnoteži povečanja števila obiskov v bolnišnicah zaradi več 

starejših prebivalcev. Podobno velja tudi za število dni, ki so jih anketiranci preživeli v 

bolnišnicah, ter za število obiskov pri splošnih zdravnikih in pri specialistih (Schulz, 2005, 

str. 62, 68). Kljub izboljševanju zdravstvenega stanja se povečuje poraba zdravstvenih 

storitev. Optimizacija zdravstvene oskrbe je v tem primeru ena od možnosti ohranjanja 

ravni storitev in hkrati izdatkov zdravljenja na podobnem ravni kot danes. 

 

Glede na oceno števila bolezni zaradi staranja prebivalstva bo treba posebno pozornost 

nameniti preventivnim programom in zgodnjemu odkrivanju bolezni, saj lahko s hitrim 

zdravljenjem in preventivo mnoge bolezni hitreje pozdravimo, kar zmanjša obremenitev 
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zdravstvenega sistema. Tudi zdravljenje bo moralo biti v večji meri prilagojeno potrebam 

starejših ljudi, zdravniki in medicinsko osebje pa bodo potrebovali več izobraževanja na 

področju obravnave geriatričnih pacientov (Terschüren et al., 2009, str. 539). 

 

V Sloveniji Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva prav tako predvideva 

določene ukrepe na področju optimizacije zdravstvene oskrbe, in sicer na področjih 

preventive, obravnave kroničnih bolezni, pri oblikovanju povezanih timov, ki omogočajo 

celostno obravnavo pacientov, in pri krepitvi zdravstvene mreže na primarni ravni 

(Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva, 2016). 

 

2.7 Staranje in izdatki za zdravstvo 

 

Z ekonomskega stališča je na področju zdravstva zagotovo najbolj raziskano področje 

izdatkov za zdravstvo, saj tovrstni izdatki v razvitih državah povsod predstavljajo 

pomemben delež bruto domačega proizvoda, v državah z socialnimi zdravstvenimi sistemi 

pa tudi pomemben delež v proračunskih izdatkih. Čeprav raziskave o izdatkih za zdravstvo 

večinoma ne obravnavajo povpraševanja po zdravstvenih storitvah ali strukture 

povpraševanja, pa lahko s tako obsežno raziskanega področja dobimo pomembne podatke, 

povezane s prihodnjimi trendi v povezavi z dinamiko sprememb v splošnih stopnjah 

obolevnosti in stopnjah izdatkov za posamezne bolezni ali skupine bolezni, ki so 

predvidene v prihodnosti. Tovrstni podatki lahko pomagajo pri pripravi ustreznih 

scenarijev za proučevanje prihodnjega povpraševanja po zdravstvenih storitvah. V tem 

poglavju je podan pregled znanstvene literature s področja izdatkov za zdravstvo v 

povezavi s staranjem prebivalstva. 

 

Delež stroškov za zdravstvo v BDP se je v letu 2011 gibal od 4 % v Luksemburgu do 10 % 

v Belgiji, izrazito pa so odstopale ZDA s 15 % deležem (Schreyer & Mas, 2013, str. 2). 

Vendar pa avtorja opozarjata, da se pri primerjavi stroškov za zdravstvo in pri primerjavah 

učinkovitosti med državami  pojavljajo težave zaradi različnih metodologij obračunavanja 

stroškov zdravstvenih storitev tako pri bolnišničnih kot tudi pri drugih zdravstvenih 

storitvah (Schreyer & Mas, 2013, str. 20). 

 

Rezultati številnih raziskav kažejo, da bodo spremembe demografske strukture, zaradi 

katerih bo prišlo do staranja prebivalstva, povzročile zvišanje izdatkov za zdravstvo 

(Caldas & Rodrigues, 2003), prav tako staranje prebivalstva povzroča spremembe 

bolezenskih vzorcev in pritisk na vzdržnost zdravstvenih sistemov EU (Evropska komisija, 

2007, str. 2). 

 

Predvidoma se bo do leta 2050 število ljudi v EU, starih 65 let in več, povečalo za 70 %, 

število ljudi, starih 80 let in več, pa kar za 170 %. Oboje bi lahko v državah članicah 

povečalo zdravstvene izdatke za 1 do 2 % BDP do leta 2050, vendar bo povečanje bistveno 
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manjše, če bodo prebivalci v starosti ostali zdravi. Zaradi tega je v Evropi predvideno 

spodbujanje ukrepov za zdravo staranje in za učinkovito zdravljenje bolezni, ki so 

povezane s staranjem (Evropska komisija, 2007, str. 7). 

 

Čeprav zaradi nizke rodnosti in povečevanja pričakovane življenjske dobe raste delež 

starejših v populaciji, pa vpliv demografskih sprememb na izdatke za zdravstvo še ni 

povsem jasen. Povezave poti, ki povezujejo staranje prebivalstva in stroške zdravstvenih 

storitev, so še vedno "črna škatla" in še niso povsem jasne (Breyer, Costa-Font & Felder, 

2010, str. 674). 

 

V splošnem je pričakovano, da ima staranje prebivalstva pomemben vpliv na vzdržnost 

javnih financ, še posebej na vzdržnost pokojninskih sistemov in na izdatke za zdravstveno 

varstvo. Osnova za takšna pričakovanja so podatki o tem, da se izdatki za zdravstveno 

varstvo zvišujejo s starostjo, delež starejših prebivalcev pa se povečuje. Vendar 

povečevanje izdatkov ni povezano le s staranjem prebivalstva, ampak nanj vplivajo tudi 

drugi dejavniki, še posebej napredek v medicini in medicinski tehnologiji, politične 

odločitve in spremembe v ekonomskem okolju (Schulz, 2005, str. 1). 

 

2.7.1 Starostni profili izdatkov za zdravstvo 

 

Države po vsem svetu se zaradi povečanja števila starih prebivalcev srečujejo z višjimi 

izdatki za zdravstvo, do česar prihaja zaradi povezanih procesov večjega povpraševanja po 

zdravstvenih storitvah in zdravilih in hkratnih zahtev po boljši dostopnosti in višji 

kakovosti zdravstvenih storitev. Hkrati pa manj rojstev prinaša manjše potrebe na področju 

porodništva in pediatrije (Amarin, 2007, str. 28). 

 

V raziskavi o izdatkih za zdravstvo v Švici avtorji ugotavljajo, da krivulja izdatkov za 

bolnišnične obravnave najprej raste, nato pa se za najstarejše starostne skupine izravna in 

celo rahlo zniža. Po drugi strani krivulja izdatkov za dolgotrajno oskrbo s starostjo 

prebivalcev stalno raste in je konkavne oblike (Werblow et al., 2007, str. 1110). Takšno 

razmerje med izdatki za bolnišnične obravnave in tistimi za dolgotrajno oskrbo kaže na to, 

da velik del izdatkov povzročajo kronične bolezni, za katere sta potrebna dolgotrajna 

oskrba in premik od akutne k dolgotrajni oskrbi za starejše prebivalce. Izdatki za 

dolgotrajno oskrbo strmo narastejo po 70. letu starosti, izdatki za akutno oskrbo pa po 60. 

letu starosti padajo (Werblow et al., 2007, str. 2007). 

 

Izdatki za zdravstvo so višji v najstarejših starostnih skupinah tudi v nekaterih državah 

Vzhodne Evrope, na primer na Madžarskem in v Estoniji, vendar se začnejo v primerjavi z 

državami Zahodne Evrope zviševati že prej, v starostni skupini od 75 do 80 let, namesto v 

starostni skupini nad 85 let, kot je značilno za razvitejše zahodnoevropske države. Vzrok 

za to sta verjetno daljša pričakovana življenjska doba in boljše zdravstveno stanje starejših 
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v državah Zahodne Evrope. Tudi število hospitalizacij in bolnišničnih obravnav v Estoniji 

in na Madžarskem ima podobno razporeditev kot izdatki za zdravstvo, nekaj več jih je v 

najmlajših starostnih skupinah, nato se število zniža in zelo zraste v najstarejših starostnih 

skupinah (Golinowska et al., 2009, str. 31–33). Na Irskem je približno tri četrtine izdatkov 

za zdravstvo povezanih s kroničnimi boleznimi, kot so diabetes, kronična obstruktivna 

pljučna bolezen, demenca in artritis, ter nekaterimi drugimi boleznimi, kot so bolezni srca 

in nekatere vrste raka. Kar 40 % bolnišničnih storitev je povezanih s kroničnimi boleznimi 

(Health Service Executive, 2008, str. 2).  

 

V Angliji in Walesu so analizirali zviševanje izdatkov zaradi staranja prebivalstva na 

osnovi podatkov za leta 1986–87, 1993–94 in 1998–99, za katera so imeli na voljo podatke 

za vse zdravstvene sektorje. Avtorji so za posamezna obdobja izračunali povprečne letne 

izdatke za zdravstvo za različne starostne skupine in izdatke s pomočjo podatkov o inflaciji 

indeksirali na raven za leto 1998–99. Izračunali so tudi razmerje izdatkov za starostni 

skupini od 5 do 65 let in za starejše od 65 let. Med letoma 1986 in 1999 je naraslo skupno 

število prebivalcev za 4,3 %, delež prebivalcev, starejših od 65 let, pa je zrasel le 

minimalno s 15,5 na 15,7 %. Znotraj skupine starejših od 65 let pa je prišlo do povečanja 

števila najstarejših prebivalcev, starih nad 85 let (Seshamani & Gray, 2002, str. 289). 

 

Avtorji ugotavljajo, da so se v tem času relativno najbolj zvišali izdatki za zdravstvo za 

prebivalce srednjih let, medtem ko so se izdatki za najmlajše in najstarejše zvišali manj. 

Starostna skupina nad 65 let je porabila leta 1985 skupaj 40,2 % vseh izdatkov, leta 1999 

pa le še 35,6 %. Takšen proces pelje v smeri zniževanja razlik v izdatkih za zdravstvo za 

različne starostne skupine in do položnejše karakteristične U-krivulje izdatkov glede na 

starost. Vendar so kljub temu izdatki za najstarejše starostne skupine še vedno približno 

petkrat višji kot izdatki za starostne skupine srednjih let. Takšni rezultati so v nasprotju z 

rezultati iz Japonske, Kanade in Avstralije, kjer so se v tem času izdatki za starejše od 65 

let tudi relativno povečevali (Seshamani & Gray, 2002, str. 289). Avtorji sklepajo, da bi 

eden od razlogov za takšne procese lahko bil premik dela zdravstvene oskrbe ter s tem tudi 

izdatkov iz zdravstvenega sistema v sistem dolgotrajne oskrbe (k zdravstvenemu osebju v 

domovih za ostarele), kjer pa so izdatki v tem obdobju naraščali.  

 

Na Nizozemskem so analizirali celotne izdatke zdravstvene oskrbe vključno z 

bolnišnicami, ambulantami, zobozdravniškimi ordinacijami in ustanovami za dolgotrajno 

oskrbo starejših in duševno prizadetih. Rezultati so pokazali, da največ izdatkov 

povzročajo bolezni, ki zahtevajo dolgotrajno oskrbo, in med temi največ prav duševne 

bolezni (demenca in motnje v duševnem razvoju), za katere porabijo kar 28,4 % vseh 

sredstev. Veliko izdatkov povzročajo tudi bolezni mišično-skeletnega sistema (v glavnem 

artritis) in dentalne bolezni, glavni vzroki smrti pa so kapi, raki in srčno-žilne bolezni 

(Meerding, Bonneux Polder Koopmanschap & Van der Maas, 1998, str. 112). 
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V študiji za Portugalsko je bilo predvideno povečanje izdatkov za zdravstvo zaradi staranja 

prebivalstva med letoma 2003 in 2050 s 5,34 % na približno 6,9 % BDP brez upoštevanja 

izdatkov za zdravila (Caldas & Rodrigues, 2003, str. 17), za Nizozemsko je predvideno 

zvišanje izdatkov za zdravstvo vključno s sredstvi za zdravila s 8,7 % BDP v letu 2001 na 

vsaj 13,3 % in največ na 14,6 % v letu 2040 (Bos et al., 2004, str. 33). 

 

Analiza za države OECD napoveduje zvišanje izdatkov za zdravstvo kot delež BDP zaradi 

staranja prebivalstva med letoma 2005 in 2050 s 5,7 % na 6,3 % ali za 0,6 % BDP, vendar 

je za nekatere države (Slovaška, Mehika, Španija) ta delež bistveno višji in presega 1,5 % 

(Oliveira Martins & De la Maisonneuve, 2006, str. 32). Za nekatere države Vzhodne 

Evrope je ob scenariju napovedano zvišanje izdatkov med letoma 2005 in 2050 s približno 

4–5 % BDP na približno 7 % BDP (Golinowska et al., 2009, str. 37). 

 

V ZDA je bila izvedena raziskava o vplivu staranja prebivalstva na prihodnje izdatke za 

zdravstvo glede na podatke zavarovalnice "Health Partners" iz zvezne države Minessota za 

leti 2002 in 2003. Za navedeni leti so avtorji raziskave izračunali starost oseb, ki so bile 

zajete v raziskavo, in povprečne izdatke zanje. Izdatke zdravljenja so razdelili na 

posamezne epizode zdravljenja ("Episodes Treatment Group", ETG) in jih nato združili po 

glavnih kliničnih kategorijah ("major Practice Categories", MPC), ki jih je 22 (Martini et 

al., 2007, str. 205). 

 

V naslednjem koraku so za leti 2002 in 2003 izračunali mesečne izdatke za vsakega 

pacienta, ki je bil vključen v raziskavo, in jih preračunali na letne izdatke, ki so jih 

analizirali po spolu, MPC in po petletnih starostnih skupinah do najstarejše starostne 

skupine 100+. Letne izdatke so nato preračunali na letno raven za celotne ZDA na ravni 

cen za leto 2003 glede na razmerja posameznih demografskih skupin v analizirani skupini 

in v celotnih ZDA. 

 

Število starejših prebivalcev je bilo določeno s pomočjo projekcij števila prebivalcev po 

spolu in starosti ameriškega urada US Census Bureau (statistični urad ZDA) za obdobje od 

leta 2000 do leta 2050 v petletnih intervalih. Napoved je izdelana z uporabo kohortne 

metode s pomočjo predpostavk o rasti stopnje rodnosti, pričakovane življenjske dobe za 

moške in ženske in predpostavk o migracijskih tokovih. Glede na napovedano strukturo 

prebivalstva in izdatkov za zdravstvo glede na spol, starost in MPC so avtorji nato 

izračunali napoved gibanja izdatkov za zdravstvo do leta 2050 (Martini et al., 2007, str. 

207). 

 

Rezultati so pokazali pričakovano gibanje skupnih izdatkov za celotno populacijo: izdatki 

za novorojenčke so visoki, nato počasi padajo za starejše otroke, za ženske narastejo v 

rodni dobi, nato pa začnejo znatno rasti v starostni skupini od 60 do 64 let in se višajo do 

85. leta, nato pa stagnirajo ali celo rahlo padajo. Po posameznih kliničnih področjih se 
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kažejo naslednje značilnosti: pri boleznih srca in ožilja so izdatki za starejše paciente 

bistveno višji kot za mlajše, prav tako izdatki za bolezni ledvic in izdatki, povezani z 

ortopedskimi primeri. Po drugi strani so izdatki, povezani s težavami zaradi odvisnosti od 

kemičnih substanc, najvišji v starostni skupini od 15 do 19 let (Martini et al., 2007, str. 

207). Model napoveduje, da bo 80 % povečanja izdatkov do leta 2050 nastalo zaradi 

naslednjih sedmih skupin bolezni: srčno-žilnih bolezni, ortopedskih težav in artritisa, 

bolezni želodca in prebavil, bolezni dihal, nevroloških bolezni, endokrinih bolezni ter 

uroloških bolezni. Na naslednjih štirih področjih se bodo izdatki zmanjšali: duševne 

motnje, skrb za novorojenčke, odvisnost od kemičnih substanc ter nosečnost in zdravljenje 

neplodnosti (Martini et al., 2007, str. 208–209). 

 

Zanimivo je, da se pri skoraj vseh obravnavanih boleznih znižajo izdatki pri najstarejših 

prebivalcih. Dva načina, na katera lahko razlagamo takšno razporeditev, sta, da je medicina 

pri posegih pri teh prebivalcih še vedno omejena pri tem, kako jim lahko učinkovito 

pomaga, ali pa je takšna razporeditev izdatkov posledica tega, da so najstarejši prebivalci 

že v osnovi bolj zdravi, da so sploh dočakali tolikšno starost in da zaradi tega ne 

potrebujejo večjega obsega zdravstvenih storitev (Garrett & Martini, 2007, str. 59). 

 

V ZDA ugotavljajo, da bo do najpomembnejšega obdobja pri staranju prebivalstva prišlo, 

ko se bo začela starati tako imenovana "baby boom" generacija, torej prebivalci, rojeni v 

letih 1946 do 1964, ki so bili v letu 2006 stari od 42 do 60 let. Zaradi številčnosti te 

generacije so raziskali vpliv staranja na izdatke za zdravstvo v obdobju od leta 2000 do leta 

2050, predvsem na področju kroničnih bolezni (Martini et al., 2007).  

 

Glede na rezultate modela bodo skupni izdatki za obravnavane kronične bolezni med 

letoma 2000 in 2050 narasli za 18 %, največja rast izdatkov pa bo do leta 2030. Zaradi 

staranja bo rast izdatkov za posamezne pogoste kronične bolezni zelo različna (Garrett & 

Martini, 2007, str. 57): 

 kongestivno srčno popuščanje kaže najvišjo rast izdatkov, kar +75 %, 

 koronarna bolezen venčnih arterij: +48 %, 

 diabetes: +24 %, 

 astma: +4 %, 

 duševne motnje: –1 %, 

 odvisnost od kemičnih substanc: –7 %, 

 nosečnosti in zdravljenja neplodnosti: –12 %. 

 

Omejitve modela so naslednje: model predvideva, da bo struktura izdatkov po starosti 

ostala enaka do leta 2050,  prav tako pa predvideva, da se lahko podatki za populacijo 

zavarovancev ene od zdravstvenih zavarovalnic iz zvezne države Minessota posplošijo na 

populacijo celotne države (Garrett & Martini, 2007, str. 59). 
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V raziskavi o razporeditvi izdatkov za zdravstvo v Michiganu, ZDA, glede na starost 

prebivalcev (ob predpostavki stalnih cen, prevalence, stroškov medicinske tehnologije in 

resnosti bolezni) avtorji ugotavljajo, da v prvi polovici življenja nastane le petina izdatkov 

glede na celotne izdatke v življenju, približno polovica pa nastane po 65. letu starosti. Tri 

četrtine izdatkov, ki nastanejo po 65. letu starosti, nastane v prvih dveh desetletjih, torej do 

85. leta starosti, le četrtina pa po 85. letu. V raziskavo so bili sicer vključeni tudi izdatki 

oskrbe v domovih za ostarele (Alemayehu & Warner, 2004). 

 

Različne starostne skupine predstavljajo v strukturi porabe sredstev za zdravstvo različne 

deleže. Delež sredstev je višji za starejše starostne skupine, še posebej za tiste nad 65 let 

(Bos et al., 2004). V Avstraliji so na primer izdatki za zdravila za moške v starostni skupini 

od 65 do 74 let 18-krat višji kot za moške v starostni skupini od 15 do 24 let (Banks, 2005, 

str. XXVIII). Podobno velja tudi za druge države OECD. Starostni profili izdatkov za 

zdravstvo kažejo, da je relativno visok delež za najmlajše starostne skupine, nato se izdatki 

znižajo in ostanejo na podobni ravni za mlajše in odrasle v srednjih letih, nato pa se zelo 

zvišajo za najstarejše starostne skupine (Oliveira Martins & De la Maisonneuve, 2006, str. 

5). 

 

V Avstraliji so za različne skupine bolezni različni tudi izdatki za zdravljenje po starostnih 

skupinah. Na primer v skupinah bolezni živčevja, bolezni mišično-skeletnega sistema, 

neoplazme in pri boleznih obtočil je značilno, da je delež izdatkov najvišji za starostne 

skupine nad 55 let, samo pri duševnih boleznih je ta delež visok že od približno 25 let 

dalje, kar kaže na neenakomerno razporeditev izdatkov in incidence bolezni po starostnih 

skupinah (Banks, 2005, str. 158). Avtorji v Avstraliji predvidevajo tudi rast števila 

zaposlenih v zdravstvenem sektorju. Predvideno je zvišanje ob predpostavki enake 

razporeditve izdatkov po starostnih skupinah, staranju prebivalstva in zviševanju cen 

zdravstvenih storitev s 5,7 % na 10,3 % med letoma 2004 in 2044 (Banks, 2005, str. XII). 

 

Starostna sestava prebivalstva je pomembna tudi pri določanju prioritet v okviru 

zdravstvenega sistema na osnovi ekonomske koristnosti. Klinični preizkusi, ki so osnova 

za ocenjevanje ekonomske učinkovitosti posegov, le redko vključujejo posameznike, 

starejše od 65 let. To pomeni, da so učinki iz takšnih preizkusov lahko pogosto napačno 

ocenjeni, če se ne upošteva končna ciljna populacija. Če je ta bistveno starejša od 

populacije, ki je bila zajeta v kliničnem preizkusu, so lahko učinki zdravstvenega posega 

večji ali manjši, kot so bili določeni na osnovi preizkusa. Vpliv na koristnost zdravstvenih 

posegov lahko imajo tudi spremembe starostne strukture prebivalcev v času. Če se 

starostna struktura prebivalcev sčasoma spremeni, se lahko s tem spremenijo tudi koristi 

zdravstvenih posegov na nacionalni ravni. Odgovorni za sprejemanje odločitev na 

področju zdravstva bi takšne spremembe morali zaznati in na njihovi podlagi sprejeti 

ustrezne ukrepe (Baltussen et al., 1996, str. 236). 
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2.7.2 Izdatki za zdravstvo v obdobju neposredno pred smrtjo 

 

Na področju zdravstvene ekonomike je zelo obširno raziskano vprašanje rasti skupnih 

izdatkov za zdravstvo zaradi staranja prebivalstva na ravni držav (Banks, 2005; Dormont et 

al., 2008; Getzen, 2001; Oliveira Martins & De la Maisonneuve, 2006; Seshamani & Gray, 

2002, 2004; Werblow et al., 2007; Zweifel et al., 1999, 2001). Rezultati raziskav na tem 

področju niso povsem enoznačni. Medtem ko nekateri avtorji menijo, da se izdatki zaradi 

staranja ne bodo bistveno povečevali (Werblow et al., 2007; Zweifel et al., 1999), drugi 

napovedujejo bistveno povečanje zaradi staranja prebivalstva (Banks, 2005).  

 

Avtorji, ki menijo, da se skupni izdatki za zdravstvo na nacionalni ravni ne bodo 

povečevali, se v večini primerov strinjajo s tezo o koncentraciji izdatkov v obdobju tik 

pred smrtjo. Tezo so v članku, ki temelji na podatkih o zdravstvenem zavarovanju v Švici, 

predlagali Zweifel, Felder in Meiers (2001). 

 

V študiji o izdatkih za zdravstvo v Švici, ki je bila izvedena na vzorcu bolnišničnih 

pacientov, avtorji ugotavljajo, da izdatki  rastejo hitreje kot inflacija, hkrati pa postavijo 

tezo, da izdatki za zdravstvo (ali v njihovem primeru izdatki za bolnišnične storitve) niso 

odvisni od starosti pacientov, ampak od časa, ki paciente loči od smrti (Zweifel et al., 

1999, str. 491). Raziskava je bila izvedena na podlagi vzorca pacientov iz dveh švicarskih 

zdravstvenih zavarovalnic, za posameznega pacienta pa so bili na voljo podatki o starosti, 

spolu, bolnišničnem zdravljenju, diagnozah, izdatkih za zdravljenje po četrtletjih in 

nekateri socialno-ekonomski podatki. Avtorji ugotavljajo, da je večina izdatkov nastala v 

zadnjem četrtletju pred smrtjo in da torej staranje prebivalstva naj ne bi vplivalo na 

zviševanje skupnih izdatkov za zdravstvo (Zweifel et al., 1999, str. 491). 

 

Avtorji menijo, da visoki izdatki za zdravstveno oskrbo nastanejo predvsem v zadnjih 

mesecih pred smrtjo in da niso vezani na določeno starostno mejo pri posamezniku. Takšna 

razporeditev izdatkov bi pomenila, da se ob podaljševanju življenjske dobe prebivalstva 

izdatki za zdravstvo ne povečujejo, ampak zgolj prestavijo na kasnejše obdobje. Navedeno 

tezo so proučevali tudi drugi avtorji, mnenja o njej pa so deljena. Teza ima podobne 

posledice kot teorija o kompresiji morbiditete, vendar ta ni povezana z izdatki, temveč z 

obolevnostjo in s tem tudi s povpraševanjem po zdravstvenih storitvah. 

 

V študiji, ki je uporabila in nadgradila metodologijo, ki so jo uporabili Zweifel, Felder in 

Meiers, avtorja prav tako ugotavljata, da se izdatki za zdravstvene storitve zvišujejo z 

bližino smrti, vendar pa po drugi strani ugotavljata, da se zvišujejo tudi izdatki za 

najstarejše skupine prebivalstva in torej niso povezani samo z bližino smrti, vendar je ta 

vpliv manjši od vpliva bližine smrti. Ugotavljata tudi, da izdatki rasejo za starostne skupine 

od 65 do 85 let, nato pa stagnirajo ali pa celo rahlo padajo (Seshamani & Gray, 2004, str. 

311). 
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Razliko med ugotovitvami svoje analize in analize Zweifla, Felderja in Meiersa pripisujeta 

uporabi bolj dodelane ekonometrične metodologije. V opisu rezultatov izpostavita 

probleme z analizo: raziskava je zajela samo petletno obdobje pred smrtjo, čeprav bi se 

lahko vpliv bližine smrti pokazal tudi v daljšem obdobju, v prihodnosti bi lahko prišlo do 

sprememb izdatkov, ki so povezani z bližino smrti, kar v analizi ni zajeto, upoštevan prav 

tako ni vpliv zdravljenja v letih pred smrtjo, ki lahko podaljša življenje in s tem vpliva na 

rezultate analize. Menita, da bi bilo takšen vpliv zelo težko oceniti (Seshamani & Gray, 

2004, str. 311). 

 

Model Zweifla, Felderja in Meiersa kritično oceni tudi Getzen (2001), ki opozori, da je bil 

v študijo zajet samo vzorec pacientov, ki so bili starejši od 65 let in ki so v času študije tudi 

umrli. Opozori, da je s tem študija izpustila tiste paciente, ki so preživeli obdobje, ki ga je 

zajela študija, oziroma ki niso umrli manj kot dve leti po zaključku časovnega obdobja, in 

paciente, mlajše od 65 let, ki prav tako porabijo pomemben del izdatkov za zdravstvo. 

Avtor opozori tudi na težavo, da izdatkov za zdravstvo ni mogoče analizirati brez 

upoštevanja proračunskih omejitev na strani potrošnika, in sicer tako v primeru držav, ki 

nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja, kjer je omejitev na strani prihodka 

potrošnika, ali pa v primeru držav s splošnim zdravstvenim zavarovanjem, kjer je omejitev 

na strani skupnega zneska, ki je na voljo za zdravstveno zavarovanje (Getzen, 2001, str. 

176). 

 

Nekateri avtorji navajajo tudi dejstva, ki nasprotujejo hipotezi višanja izdatkov za 

zdravstvo v kratkem obdobju pred smrtjo. Po mnenju avstralskih raziskovalcev (Banks, 

2005, str. XXXI) se lahko izdatki vseeno povečajo, kar je povezano z naslednjimi procesi:  

 s sodobno medicinsko tehnologijo se lahko vedno več operacij izvede hitro in 

varno. Tako se na primer povečuje število operacij vstavitve endoproteze kolka, saj 

zaradi izboljšane tehnologije kirurgi lahko operirajo vedno starejše paciente. Tudi 

avstralski podatki o bolnišničnih obravnavah kažejo, da se število teh povečuje 

hitreje v starejših starostnih skupinah; 

 spreminja se socialna percepcija v zvezi s starejšimi pacienti, pred dvajsetimi leti je 

pacient, star 75 let, le redko prišel na oddelek intenzivne nege, v zadnjih letih pa je 

v takšni oskrbi vedno več pacientov, ki so stari tudi 85 let in več; 

 raziskave in tehnološki razvoj se osredotočajo na področja, kjer je breme bolezni 

najvišje, na bolezni, povezane s staranjem; 

 pojavlja se vedno več dejavnikov, ki bi lahko poslabšali splošno zdravstveno stanje 

populacije, še posebej vedno več prebivalcev s povečano telesno težo, kar je 

povezano z višjo incidenco in prevalenco diabetesa II, srčno-žilnih obolenj in z 

okvarami ledvic. 

 



90 

 

Avstralski raziskovalci nasprotujejo tudi tezi, da je večina izdatkov za zdravstvo povezana 

s časom neposredno pred smrtjo (Banks, 2005, str. XXXIII), saj izdatki v zdravstvu niso 

povezani samo z zahtevnimi posegi in operacijami, ki se v večji meri res navezujejo na čas 

tik pred smrtjo, ampak so v veliki meri povezani tudi z oskrbo kroničnih bolezni, ki pa se 

bodo z večjim deležem starejših pacientov povečevali. Tudi če bi bila večina izdatkov 

povezana s časom tik pred smrtjo, bi zaradi staranja prišlo do zviševanja izdatkov zaradi 

več prebivalcev v starejših starostnih skupinah, ki se bližajo koncu življenja.  

 

Podoben proces je bil upoštevan tudi pri izdelavi scenarijev rasti izdatkov za zdravstvo za 

države OECD (Oliveira Martins & De la Maisonneuve, 2006, str. 6). V raziskavi avtorja 

ugotavljata, da ob predpostavki, da je velik delež izdatkov za zdravstvo povezan z izdatki 

za zdravljenje neposredno pred smrtjo in ob hkratnem splošnem izboljševanju 

zdravstvenega stanja prebivalstva, lahko pride do dveh različnih rezultatov. Zaradi 

izboljševanja zdravstvenega stanja prebivalstva bi lahko prišlo do znižanja izdatkov za 

zdravstvo, vendar zaradi demografskih sprememb, ki kažejo na bistveno povečanje števila 

starejših v prihodnjih letih, lahko kljub temu pride do skupnega naraščanja izdatkov. 

 

O izdatkih za zdravstvo v povezavi z bližino smrti je bila izvedena tudi raziskava v 

kanadski provinci Britanska Kolumbija v letih 1987–88 in 1994–95. Raziskava je bila 

opravljena na vzorcu prebivalcev, starejših od 65 let. Rezultati so pokazali, da so izdatki za 

zdravstvo za prebivalce, ki so v tem času preživeli, s starostjo naraščali, za tiste, ki so v 

tem času umrli, pa so izdatki padali, kar potrjuje rezultate drugih raziskav, da izdatki, 

povezani s smrtjo, s starostjo padajo. Raziskovalci so proučili tudi izdatke za dolgotrajno 

oskrbo. Ti izdatki so se gibali ravno v obratni smeri kot izdatki za zdravstvo. Izdatki so bili 

sicer nižji od izdatkov za zdravstvo, tako da so skupni izdatki s starostjo vseeno padali, 

vendar po nižji stopnji kot samo izdatki za zdravstvo (McGrail et al., 2000, str. 251). 

 

Tudi Timonen (Timonen, 2008, str. 57) ugotavlja, da so izdatki za zdravstvo najvišji za 

prebivalce, ki so stari približno 75 let, za starejše prebivalce pa nato padajo. Ena od 

mogočih razlag je lahko tudi ta, da najstarejši pacienti niso deležni enako intenzivnega 

zdravljenja kot mlajši pacienti. Uporaba invazivnih posegov in oskrba na enotah za 

intenzivno nego je bila nižja za starejše paciente (Timonen, 2008, str. 59). Ugotavlja še, da 

so izdatki zelo odvisni od dejavnikov tveganja za vsakega posameznika in se lahko med 

posameznimi prebivalci zelo razlikujejo. Zdrav življenjski slog z manj dejavniki tveganja v 

mladosti vodi tudi do manjšega števila in manj intenzivnih bolezni v starejših letih 

(Timonen, 2008, str. 57). 

 

2.7.3 Vpliv različnih dejavnikov na izdatke za zdravstvo 

 

Na zdravstveno stanje posameznikov in celotne populacije vpliva množica različnih 

dejavnikov, ki na zdravstveno stanje vplivajo posamezno ali skupno z različnimi učinki. 
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Na razvoj posameznih bolezni prav tako vplivajo različni dejavniki, ki jih je treba proučiti 

za vsako bolezensko stanje posebej. Vseeno pa lahko opredelimo nekaj glavnih 

dejavnikov, ki vplivajo na zdravje prebivalstva, kot so socialno-ekonomski status 

prebivalcev, dejavniki tveganja za pogoste bolezni (na primer kajenje, poraba alkohola, 

prekomerna telesna teža in podobno), značilnosti zdravstvenega sistema, demografska 

sestava prebivalstva in podobno. Izdatki za zdravstvo hitro naraščajo predvsem zaradi 

napredka v medicinski tehnologiji, zaradi večje ozaveščenosti prebivalstva in tudi zaradi 

staranja prebivalstva (Došenovič, 2010, str. 1). 

 

Obširen pregled dejavnikov, ki bi lahko vplivali na zdravstveno stanje v državah EU, je bil 

pripravljen v okviru oblikovanja makroekonomskega modela za stare in nove članice EU. 

Proučili so podatke za skupaj 25 držav, izmed katerih so med stare članice EU uvrstili 

Avstrijo, Belgijo, Dansko, Finsko, Francijo, Nemčijo, Grčijo, Irsko, Italijo, Luksemburg, 

Nizozemsko, Portugalsko, Španijo, Švedsko in Veliko Britanijo, med nove članice pa 

Češko, Estonijo, Madžarsko, Latvijo, Litvo, Poljsko, Slovaško, Slovenijo, Bolgarijo, 

Romunijo in Turčijo, ki ni članica EU (Christiansen et al., 2007, str. 8). 

 

Avtorji so proučili več spremenljivk, ki bi lahko vplivale na gibanje izdatkov za zdravstvo. 

Proučili so vpliv ekonomskih, socialnih in demografskih spremenljivk, institucionalnih 

spremenljivk in spremenljivk, ki so povezane s tehnologijo in kapacitetami za zdravstveno 

oskrbo (Christiansen et al., 2007, str. 10). 

 

Ekonomske, socialne in demografske spremenljivke (Christiansen et al., 2007, str. 10): 

 bruto domači proizvod, 

 delež prebivalcev v starosti od 0 do 5 let, 

 delež prebivalcev v starosti od 65 do 74 let,  

 delež prebivalcev v starosti od 75 do 84 let, 

 delež prebivalcev, starih 85 let ali več, 

 poraba alkohola na prebivalca, 

 poraba tobaka na prebivalca, 

 delež zaposlenih žensk v aktivni populaciji (od 15 do 65 let), 

 delež brezposelnih, 

 pričakovana življenjska doba pri 65 letih, 

 pričakovana življenjska doba pri 65 letih za ženske in 

 pričakovana življenjska doba pri 65 letih za moške. 

 

Institucionalne spremenljivke (Christiansen et al., 2007, str. 10): 

 binominalna spremenljivka za javni pogodbeni zdravstveni sistem, 

 binominalna spremenljivka za javni zdravstveni sistem, 

 delež javnih izdatkov za zdravstvo glede na skupne izdatke za zdravstvo, 
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 binominalna spremenljivka, če imajo v državi splošni zdravniki vlogo vratarja, ki 

napoti paciente na specialistične storitve, 

 binominalna spremenljivka za države, ki imajo uvedeno finančno participacijo za 

preglede pri splošnih zdravnikih, 

 binominalna spremenljivka za države s finančno participacijo pri bolnišničnih 

storitvah, 

 binominalna spremenljivka za države s pavšalnim povračilom stroškov za 

bolnišnice, 

 binominalna spremenljivka za države s povračilom stroškov za bolnišnice glede na 

posamezne primere, 

 binominalna spremenljivka za države, kjer splošni zdravniki delajo po pogodbah 

glede na opravljene storitve, 

 binominalna spremenljivka za države, kjer so splošni zdravniki plačani glede na 

število pacientov, za katere skrbijo, 

 binominalna spremenljivka za države z omejitvami pri izbiri bolnišnic, 

 binominalna spremenljivka za države s prosto izbiro bolnišnic in  

 binominalna spremenljivka za države s prosto izbiro splošnih zdravnikov na 

primarni ravni. 

 

Spremenljivke, povezane s kapaciteto zdravstvenih ustanov in medicinsko tehnologijo 

(Christiansen et al., 2007, str. 11): 

 število zdravnikov na 1000 bolnišničnih postelj, 

 število bolnišničnih postelj za akutno oskrbo na 1000 prebivalcev, 

 število pacientov na dializi na 100.000 prebivalcev in  

 število tomografskih skenerjev na 100.000 prebivalcev. 

 

Spremenljivke so razdelili na tiste, ki delujejo na strani ponudbe, in na tiste, ki vplivajo na 

povpraševanje. S pomočjo navedenih spremenljivk so pripravili ekonometrični regresijski 

model, ki je pokazal vplive različnih spremenljivk na izdatke za zdravstvo. Model je bil 

izračunan na podlagi podatkov za leta 1980, 1990 in 2003. Pri analizi rezultatov za 11 

novih članic Evropske unije se je pokazal med dejavniki na strani povpraševanja pozitiven 

vpliv deleža starejših prebivalcev (delež prebivalcev v starosti od 65 do 74 let in nad 75 

let) na izdatke za zdravstvo (Christiansen et al., 2007, str. 19). 

 

Statistično pomemben vpliv imata še stopnja brezposelnosti (negativen vpliv) in poraba 

alkohola (pozitiven vpliv). Presenetljivo raziskava ne pokaže statistično pomembnega 

vpliva BDP na izdatke za zdravstvo v novih članicah, medtem ko je v starih članicah EU to 

eden od statistično pomembnejših faktorjev. Takšni rezultati kažejo, da je višina izdatkov 

za zdravstvo v novih članicah v večji meri odvisna od starostne strukture prebivalstva kot v 

starih članicah. Spremembe v starostni sestavi prebivalstva lahko morda zato v novih 

članicah še neugodneje vplivajo na izdatke za zdravstvo. 
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Med dejavniki na strani ponudbe je samo spremenljivka splošnih zdravnikov v vlogi 

vratarja pozitivno povezana z izdatki. Statistično pomemben negativni vpliv imajo delež 

javnih izdatkov v skupnih izdatkih za zdravstvo in spremenljivki, povezani z načinom 

plačila splošnih zdravnikov. Ostale spremenljivke nimajo statistično pomembnega vpliva 

(Christiansen et al., 2007, str. 19).  

 

S pomočjo izdelanih modelov so bile pripravljene tudi napovedi rasti izdatkov za zdravstvo 

po posameznih državah od leta 2005 do 2015. Rezultati napovedi so pokazali, da bo v vseh 

obravnavanih državah delež izdatkov za zdravstvo v BDP v prihodnosti rasel (Christiansen 

et al., 2007, str. 38). 

 

Španski avtorji so v članku iz leta 2011 podali pregled literature, ki je raziskovala 

dejavnike, ki vplivajo na izdatke za zdravstvo. Pregledali so 20 različnih člankov, ki so 

zadostili kriterijem za vključitev v pregled. Pri pregledu člankov avtorji niso naleteli na 

enoznačen vzorec rezultatov. V štirih člankih so avtorji navajali prihodke kot glavni 

dejavnik rasti stroškov za zdravstvo, dva od teh sta kot pomemben dejavnik omanjala tudi 

staranje prebivalstva. Šest člankov izpostavi staranje prebivalstva, šest drugih pa kot glavni 

vzrok povečevanja stroškov navaja bližino smrti. Šest člankov ne izpostavlja nobenega 

posameznega faktorja ali pa izpostavijo katerega od drugih faktorjev, na primer tehnološki 

napredek ali teritorialno decentralizacijo. Iz pregledane literature izhaja, da so dejavniki 

vpliva na stroške zdravstva še vedno slabo raziskani, za oblikovanje modelov za 

proučevanje stroškov zdravstva pa so uporabni naslednji faktorji: demografske spremembe, 

tehnološki napredek, bližina smrti in teritorialna decentralizacija (Martín Martín, Puerto 

López del Amo González & Dolores Cano García, 2011, str. 19). 

 

V okviru poročila o staranju v EU (European Commission, 2014, str. 126) je opisana tudi 

metodologija izdelave projekcij povečevanja izdatkov za zdravstvo zaradi staranja 

prebivalstva v EU in na Norveškem do leta 2060. V okviru priprave napovedi so 

upoštevali, da so izdatki za zdravstvo povezani z vrsto kompleksnih dejavnikov, na primer 

s številom prebivalcev, sestavo in zdravstvenim stanjem populacije, stopnjo ekonomske 

rasti, novimi tehnologijami in napredkom na področju medicine, organizacijo 

zdravstvenega sistema ter človeškimi in kapitalskimi vložki v zdravstveni sistem 

(European Commission, 2014, str. 126). Napovedi so zasnovane na metodi priprave 

scenarijev, ki temeljijo na podatkih, ki so bili na voljo za posamezne države. Pripravljenih 

je bilo skupaj 12 različnih scenarijev. 

 

Rezultati napovedi kažejo, da se bodo do leta 2060 predvidoma povečali izdatki za 

zdravstvo v vseh državah članicah EU, ki so bile vključene v raziskavo, padec izdatkov se 

pojavi le v posameznih primerih. Po vseh scenarijih je do leta 2060 predvideno zvišanje 

izdatkov za zdravstvo, do največ +87 % za Romunijo v konvergenčnem scenariju, največje 
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znižanje pa je napovedano za Litvo, in sicer –11 % po scenariju sektorsko specifičnega 

indeksiranja (European Commission, 2014, str. 128–135). 

 

Projekcijo rasti stroškov za zdravstvo kot delež BDP sta pripravila tudi Medeiros in 

Schwierz. Proučila sta vpliv nedemografskih faktojev na rast stroškov za zdravstvo v 

državah Evropske unije in na Norveškem. Ugotavljata, da na rast stroškov za zdravstvo ne 

vpliva toliko spremenjena demografska struktura, ampak nedemografski faktorji, na primer 

prihodki prebivalcev, zviševanje relativnih cen zdravstvenih storitev in tehnološki 

napredek v zdravstvu (Medeiros & Schwierz, 2013, str. 43). Projekcije z upoštevanjem 

vpliva navedenih dejavnikov pokažejo, da bodo do leta 2060 stroški za zdravstvo kot delež 

BDP v večini držav zrasli, za Slovenijo naj bi delež stroškov za zdravstvo od leta 2010 s 

6,6 % zrasel na 9,9 do 12,5 % glede na različne scenarije (Medeiros & Schwierz, 2013, str. 

28). 

 

Pomemben dejavnik, ki vpliva na zviševanje stroškov za zdravstvo, je tudi medicinska 

tehnologija. Raziskava v 18 državah OECD je pokazala, da stroški nove medicinske 

tehnologije bistveno vplivajo na skupne stroške za zdravstvo v posameznih državah. V 

raziskavi sta avtorja ugotovila, da število novih medicinskih naprav na stroške vpliva 

pozitivno, število novih zdravilnih učinkovin pa ima negativen vpliv, torej nova zdravila 

znižujejo skupne stroške za zdravstvo. Avtorja ocenjujeta, da je razvoj medicinske 

tehnologije v letih od 1981 do 2009 k rasti stroškov zdravstvenih storitev prispeval skupaj 

43 %. V isti raziskavi avtorja tudi ugotavljata, da ima število mlajših starejših (starejši od 

65 let) bistveno manjši vpliv na povečevanje stroškov za zdravstvo kot število najstarejših 

starejših prebivalcev (starejših od 85 let), ki pa je izrazito povezano z višjimi stroški za 

zdravstvo (Willeme & Dumont, 2015, str. 1039). 

 

Pri pripravi makroekonomskih modelov za napovedovanje izdatkov za zdravstvo pogosto 

naletimo na uporabo spremenljivk, ki se obnašajo drugače, kot bi pričakovali. Če obstaja 

dokaj širok konsenz, da se z višanjem BDP višajo tudi izdatki za zdravstvo, pa glede vpliva 

drugih spremenljivk ni enotnega mnenja.  

 

V pripravi modela za napovedovanje izdatkov za zdravstvo za trinajst držav Evropske 

unije avtorji na primer ugotavljajo, da je elastičnost spremenljivke poraba alkohola na 

prebivalca negativna (Khoman & Weale, 2007, str. 15). Model v tem primeru pokaže, da 

višja poraba alkohola znižuje nacionalne izdatke za zdravstvo. Avtorji tega ne razlagajo 

posebej, napišejo le splošno ugotovitev, da je o vplivu porabe alkohola na zdravstvene 

izdatke še premalo znanega. 

 

Prav tako so presenetljivi rezultati v primeru binominalne spremenljivke o doplačilih pri 

obisku splošnega zdravnika. Pričakovali bi, da odprava doplačil zviša izdatke za zdravstvo 

(ker odprava doplačil pomeni zvišanje števila obiskov pri zdravnikih), vendar primer 
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Avstrije pokaže, da so se po odpravi doplačil izdatki za zdravstvo znižali. Avtorji sklepajo, 

da morda ne poznamo vseh spremenljivk, ki so se morda še spremenile pri spremembah 

doplačil v Avstriji (Khoman & Weale, 2007, str. 15). V tem primeru se avtorja raziskave 

zatečeta k preprosti rešitvi, da pri napovedi za Avstrijo uporabita predpostavko, da odprava 

doplačil ne vpliva na spremembo izdatkov. Takšni rezultati pomenijo, da je vpliv različnih 

dejavnikov na izdatke za zdravstvo še dokaj slabo poznano področje in da je rezultate 

obstoječih raziskav treba obravnavati z zadržkom oziroma pregledati mogoče razlage za 

nenavadne vplive nekaterih dejavnikov. 

 

V analizi rasti izdatkov za zdravstvo v 24 državah OECD so bile preizkušene domneve o 

vplivu različnih faktorjev na rast izdatkov za zdravstvo med letoma 1960 in 1990 (Barros, 

1998, str. 538). Avtor ugotavlja, da na stopnjo rasti nimajo zaznavnega vpliva niti staranje 

prebivalstva niti vrsta zdravstvenega sistema in tudi ne funkcija "vratarja", ki jo imajo 

zdravniki na primarni ravni v nekaterih zdravstvenih sistemih. 

 

Manjši vpliv na rast izdatkov za zdravstvo imata glede na rezultate raziskave le BDP in 

začetna višina izdatkov. Izdatki za zdravstvo rastejo z zviševanjem BDP, regresijski 

koeficient je v tem primeru blizu 1, začetna višina izdatkov za zdravstvo pa ima rahel, 

vendar zaznaven negativni vpliv, kar do neke mere potrjuje hipotezo o konvergenci 

izdatkov za zdravstvo, ki napoveduje, da naj bi se sčasoma izdatki za zdravstvo med 

državami izenačevali. Približno 30 % rasti ob upoštevanju navedenih faktorjev še vedno 

ostane nepojasnjene. Avtor meni, da bi lahko ta del rasti predstavljala rast zaradi napredka 

v medicinski tehnologiji, vendar tega ne more potrditi, ker za raziskavo vpliva te 

spremenljivke ni imel na voljo primernih podatkov (Barros, 1998, str. 538). 

 

Analiza uporabe zdravstvenih storitev v Britanski Kolumbiji v Kanadi v obdobju, ko so 

izdatki za zdravstvo narasli kar za 86,3 %, je pokazala, da so povečanje števila prebivalcev, 

inflacija in staranje prebivalstva bistveni dejavniki, ki so povzročili rast izdatkov, pri čemer 

je staranje prebivalstva povzročilo samo 2,1 % povečanja (Barer et al., 2004, str. 805). V 

ZDA naj bi se delež  prebivalcev, starejših od 65 let, do leta 2030 zviševal zelo počasi, 

skupaj le za 10 odstotnih točk (Greene et al., 1989, str. 28), kar naj bi imelo zanemarljiv 

vpliv na zviševanje izdatkov zdravstvenega sistema. 

 

Izdatki za zdravstvo rastejo tudi zaradi spremenjene strukture povpraševanja. V državah z 

višjim BDP so višji tudi izdatki za zdravstvo. Bogatejše države ne porabijo samo 

nominalno več sredstev za zdravstvo, večji je tudi delež izdatkov za zdravstvo v BDP. 

Višji BDP omogočajo, da se javno financiranje zdravstva povečuje, hkrati pa se zvišujejo 

pričakovanja bolnikov in naložbe v sodobno zdravstveno tehnologijo (Banks, 2005, str. 

149). 
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Tudi za Nizozemsko ugotavljajo, da na izdatke za zdravstvo poleg demografske strukture 

vplivajo drugi dejavniki. Pogosto je vpliv teh dejavnikov celo večji. To so na primer 

spremembe v medicinski tehnologiji, spremenjene preference potrošnikov (bolnikov) in 

vladni ukrepi (Bos et al., 2004, str. 31). Mnoge raziskave kažejo, da so za rast izdatkov 

ključni preference prebivalstva in napredek v medicinski tehnologiji (Dormont et al., 2008, 

str. 4). 

 

V Franciji je delež bolnikov s sivo mreno, ki so jih zdravili z operacijo med letoma 1993 in 

1998, narasel s 40 % na 55 %, delež pacientov, pri katerih so akutni srčni infarkt zdravili z 

angioplastiko, pa je med letoma 1993 in 2001 zrasel z 9,6 % na 22 %, podobno povečanje 

pa je opazno tudi v drugih primerljivih državah. Takšno uveljavljenje novih tehnologij 

sicer zviša izdatke za zdravstvo, vendar pa omogoča tudi boljše izide zdravljenja in višjo 

kakovost življenja za paciente (Dormont et al., 2006, str. 951). Za Francijo je ocenjeni 

vpliv na rast izdatkov za zdravstvo med letoma 1992 in 2000 zaradi staranja prebivalstva 

približno 3,4 %, zaradi sprememb v zdravstveni praksi (izdatki za zdravila in spremembe v 

tehnologiji) pa kar 12,9 % (Dormont et al., 2006, str. 959).  

 

Raziskava, ki je primerjala višino in rast izdatkov za zdravstvo za 21 držav OECD 

(O'Connell, 1996, str. 577), je pokazala, da sta višina in rast izdatkov povezani z BDP 

posamezne države, glede staranja pa so bili rezultati različni. Pri nekaterih državah se je 

pokazal zaznaven pozitiven vpliv staranja prebivalstva na izdatke za zdravstvo (predvsem 

pri ZDA in Kanadi, kar je sicer v nasprotju z rezultati nekaterih prej navedenih raziskav), 

pri nekaterih državah vpliv ni bil statistično pomemben, pri nekaterih pa je bil celo rahlo 

negativen. 

 

Velikega dela sprememb izdatkov za zdravstvo ni bilo mogoče razložiti z opazovanima 

dejavnikoma (BDP in delež starejšega prebivalstva). Avtorica raziskave ugotavlja, da so 

spremembe izdatkov očitno povezane še z drugimi skritimi dejavniki, ki pa so s staranjem 

prebivalstva najbolj povezani v ZDA in Kanadi. Predvideva, da bi lahko ti dejavniki 

predstavljali razlike v sistemih financiranja zdravstva v posameznih državah ali pa 

napredek medicinske tehnologije (O'Connell, 1996, str. 577). 

 

Zanimiva je tudi študija o izdatkih za zdravljenje v okviru programa Medicare v ZDA, ki 

zagotavlja zdravstveno varstvo starejšim od 65 let. Avtorji ugotavljajo, da spremembe 

izdatkov in spremembe v uporabi različnih zdravstvenih storitev nastanejo neposredno po 

večjih spremembah v zdravstveni politiki programa Medicare. Do sprememb je prišlo na 

primer po uvedbi programa v letu 1966, po spremembi financiranja, ki je poudarila pomen 

zunajbolnišničnih storitev ob koncu osemdesetih in v začetku devetdesetih let prejšnjega 

stoletja, ko je prišlo do stagnacije izdatkov za zdravljenje v bolnišnicah, povečali pa so se 

izdatki zunajbolnišnične in dolgotrajne oskrbe, ki jih deloma financira tudi program 

Medicare. Kasneje je spet prišlo do spremembe v financiranju, ki je drastično znižala 
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izdatke za storitve oskrbe na domu (Mack et al., 2005, str. 29). Takšne ugotovitve kažejo, 

da spremembe izdatkov v javnih zdravstvenih programih niso nujno povezane samo z 

naravnimi in družbenimi procesi, kot je staranje prebivalstva, ampak so v veliki meri 

povezane z odločitvami v okviru zdravstvene politike. 

 

Staranje prebivalstva ima na delež izdatkov za zdravstvo v BDP tudi drug, posreden vpliv. 

Zaradi staranja se viša delež prebivalcev v starejših starostnih skupinah, zmanjšuje se 

število zaposlenih, kar povzroči manjše davčne prilive in hkrati višje izdatke za 

zdravstveno in pokojninsko zavarovanje. S temi procesi se viša delež izdatkov za 

zdravstvo, socialno zavarovanje in za pokojnine (Banks, 2005, str. XII).  

 

Izdatki za zdravstvo kot delež BDP v razvitih državah rasejo že zadnjih 30 let. V mnogih 

državah je prisoten strah, da bo proces staranja prebivalstva rast izdatkov še povečal 

(Dormont et al., 2008). Zaradi staranja prebivalstva se ne bodo zviševali samo izdatki v 

zdravstvu, ampak bo prišlo tudi do sprememb v strukturi potrebnih zdravstvenih storitev za 

oskrbo vedno starejše populacije (Bos et al., 2004, str. 31). Spremenjeni vzorci 

povpraševanja po zdravstvenih storitvah zaradi spremenjene incidence in prevalence 

različnih bolezni pa v vedno večji meri postajajo eden od pomembnih dejavnikov, ki vpliva 

na izdatke za zdravstvo (Banks, 2005, str. 365). 

 

 

2.7.4 Izdatki za zdravstvo v Sloveniji 

 

Čeprav so izdatki za zdravstvo v Sloveniji dolgoročno rahlo rasli in so med letoma 2000 in 

2009 zrasli s 8,3 na 9,2 % BDP, so se v letih po gospodarski krizi začeli zniževati. V letu 

2011 so znašali 8,8 % BDP, v letu 2012 pa so spet minimalno zrasli na 8,9 % BDP, vendar 

se je v tem času znižal tudi BDP. Med letoma 2010 in 2012 so se izdatki za zdravstvo 

realno znižali za 6,3 % (UMAR, 2013, str. 171). V predkriznem obdobju so bili izdatki za 

zdravstvo glede na povprečje EU sorazmerno nizki, zaradi varčevanja v kasnejšem 

obdobju pa so se še znižali.  

 

Tudi za Slovenijo je bila pripravljena projekcija povečevanja izdatkov za zdravstvo zaradi 

staranja prebivalstva (Sambt, 2005). Pri proučevanju razporeditve izdatkov za zdravstvo 

glede na starost pacientov je avtor ugotovil, da za oskrbo novorojenčkov in otrok v prvih 

letih starosti porabimo nekaj več sredstev, v preostalem delu otroštva pa se izdatki znižajo 

na najnižjo raven. S polnoletnostjo izdatki zrasejo in ostanejo približno nespremenjeni do 

konca štiridesetih let, nato pa začnejo naraščati in strmo narastejo do 85. leta starosti, ko 

začnejo spet rahlo padati. Znižanje izdatkov v najvišjih starostih avtor pojasnjuje z 

manjšim odločanjem za invazivne kirurške posege, ki jih človeško telo v teh najvišjih 

starostih ni več sposobno prenesti (Sambt, 2005, str. 90). 
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Rezultati napovedi povišanja izdatkov za zdravstveno varstvo v Sloveniji med letoma 2000 

in 2050 kažejo, da se bo v tem času delež izdatkov v BDP povečal za 1,7 do 3,9 odstotne 

točke, kar pomeni, da bo v letu 2050 za 20 do 30 % višji kot v letu 2000. Še višje 

povečanje izdatkov je predvideno na področju dolgotrajne oskrbe. V Sloveniji se bistveno 

povečanje predvideva v drugi polovici obdobja nekako od leta 2025 dalje (Sambt, 2005, 

str. 93). V Sloveniji povprečni zavarovanec v starosti nad 65 let porabi za zdravila 6,5-krat 

več sredstev kot zavarovanec iz starostne skupine 20 do 40 let, za zavarovance nad 85 let 

pa faktor doseže že vrednost 8,5. Z veliko verjetnostjo lahko računamo, da so izdatki za 

zdravstvo za starejše od 65 let 3- do 4,5-krat večji kot pri populaciji v srednjih letih 

(Kramberger et al., 2012). 

 

Za Slovenijo na ZZZS ugotavljajo, da zbirna prispevna stopnja ne zagotavlja zadostnih 

prihodkov od prispevkov, s katerimi bi lahko pokrili rast tekočih odhodkov, do katerih 

prihaja zaradi rasti plač v zdravstvu, in vplivov, ki povečujejo izdatke za zdravstvo ter 

vključujejo spremembe v zdravstvenem stanju, večjo zahtevnost prebivalstva glede 

zdravstva, zahteve po dodatnih programih za skrajšanje čakalnih dob, rast porabe zdravil, 

uvajanje novih zdravil in tudi staranje prebivalstva (Kramberger et al., 2012, str. 73). 

Dodatni problem, povezan s financiranjem zdravstvenega sistema in staranjem 

prebivalstva, predstavlja povečanje števila upokojencev, saj ti plačujejo bistveno nižje 

prispevke za zdravstveno zavarovanje. V letu 2014 je mesečni prispevek za zdravstveno 

varstvo za upokojenca znašal 56 EUR, za zaposlenega pa 203 EUR (Thomas, Evetovits & 

Thomson, 2015, str. 14). 

 

Zaradi vpliva na mnoge družbene sisteme je problematika staranja prebivalstva postala tudi 

predmet raziskav na ekonomskem področju. V Sloveniji so bili na primer raziskani vplivi 

staranja prebivalstva na pokojninski sistem (Majcen, Verbič, Van Nieuwkoop & Sambt, 

2005), na izdatke za zdravstvo in dolgotrajno oskrbo (Sambt, 2005, 2007) in prostovoljna 

pokojninska zavarovanja (Slapar, 2005). Podobne in tudi obširnejše raziskave, povezane z 

vplivi staranja prebivalstva na različne ekonomske dejavnike, so bile opravljene tudi v 

tujini. Sambt (2005, str. 90) je pri proučevanju izdatkov za zdravstvo ugotovil, da skupina 

prebivalcev, starih 90 let in več, v agregatnih rezultatih ni več zelo pomembna. Čeprav so 

izdatki za njihovo zdravstveno oskrbo na dokaj visoki ravni, je njihovo število nizko in je 

zato njihov vpliv na skupne izdatke majhen. 
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3 METODOLOGIJA 

 

3.1 Napovedovanje povpraševanja  

 

Napovedovanje je pomembno za mnoga področja, na primer poslovno področje, industrijo, 

vladne službe, ekonomijo, znanosti o okolju, družboslovje, politiko in tudi za medicino. 

Napovedi so pogosto razdeljene v tri skupine, med kratkoročne, srednjeročne in 

dolgoročne napovedi. Kratkoročne napovedi se običajno pripravljajo le za krajša obdobja v 

prihodnosti (dnevi, tedni ali meseci). Srednjeročne napovedi obsegajo obdobje enega do 

dveh let, dolgoročne napovedi pa več let. Kratkoročne in srednjeročne napovedi služijo za 

načrtovanje operacij v organizacijah, za pripravo finančnih načrtov in krajših projektov. 

Dolgoročne napovedi so pomembne za strateško načrtovanje (Montgomery, Jennings & 

Kulahci, 2007, str. 1). 

 

Organizacije uporabljajo različne tehnike načrtovanja za napovedovanje razmer delovanja 

v prihodnosti. Kratkoročno načrtovanje pomaga pri obvladovanju tveganj pri tekočem 

poslovanju organizacije, dolgoročno načrtovanje pa pri dolgoročnem načrtovanju 

zmogljivosti. Načrti so lahko pasivni ali aktivni, pri aktivnih lahko organizacija spreminja 

razmere na trgu, pri pasivnih pa so napovedi neodvisne od delovanja organizacije (Bela 

knjiga, Skupaj za zdravje: Strateški pristop EU za obdobje 2008–2013, 2007, str. 135). 

Napovedi so običajno pasivne, druge vrste napovedi, pri katerih lahko organizacije 

vplivajo na povpraševanje, pa lahko obravnavamo tudi s pristopom oblikovanje 

povpraševanja (angl. demand shaping) in jih imenujemo aktivne napovedi (Mc Guire, 

2011, str. 548).  

 

Napovedovanje je znanstveni proces (morda tudi umetnost), s katerim poskušamo 

napovedati ali oceniti dogodke ali vrednosti spremenljivk v prihodnosti s pomočjo analize 

podatkov iz preteklosti. Zelo pomembno je razumeti, da je osnovna predpostavka pri 

napovedovanju ta, da bo prihodnost v odnosu do napovedanih dogodkov podobna 

preteklosti (Mc Guire, 2011, str. 539). 

 

Napovedi lahko razdelimo glede na časovni obseg napovedi. Čeprav na tem področju ne 

obstaja splošno sprejeta klasifikacija, lahko napovedi na splošno razdelimo na kratkoročne, 

srednjeročne in dolgoročne (Bitenc & Židanik, 2003, str. 233). Kratkoročne napovedi se 

pripravljajo za obdobje do pol leta, srednjeročne za obdobje do dveh let in dolgoročne za 

obdobja, daljša od dveh let v prihodnosti. Od dolgoročnosti je odvisna natančnost 

napovedovanja. Težje je napovedovati dogodke, bolj so ti časovno oddaljeni v prihodnosti. 

Napaka pri napovedovanju se s časom ne povečuje linearno, ampak eksponentno (Mc 

Guire, 2011, str. 588). Kratkoročne napovedi so zato natančnejše od dolgoročnih. 

Dolgoročne napovedi se pripravljajo za strateško odločanje, srednjeročne za taktično 

odločanje in kratkoročne za tekoče operativno delo.  



100 

 

 

V primeru napovedi, ki so povezane s spremembami v starostni strukturi prebivalstva, gre 

za dolgoročne napovedi, namenjene strateškemu načrtovanju na ravni države, regije ali 

posameznih organizacij. Spremembe v starostni sestavi prebivalstva glede na trenutno 

stanje pokažejo pomemben vpliv na družbeno-ekonomske sisteme (npr. pokojninski in 

zdravstveni sistem, sistemi dolgotrajne oskrbe, davčni prilivi, razpoložljivost delovne sile 

…) šele v dolgoročnem obdobju vsaj 5 let ali več. 

 

3.2 Metode za napovedovanje povpraševanja  
 

V sodobni poslovni literaturi je obdelanih veliko različnih metodologij za načrtovanje, 

vendar pa moramo biti pri njihovi uporabi pozorni zlasti na to, da uporabimo takšne, ki so 

primerne glede na razpoložljive podatke. Uporaba natančnejših in kompleksnejših metod je 

neprimerna, če za njihovo uporabo ni na voljo primernih podatkov. 

 

V nadaljevanju so predstavljene glavne metode za napovedovanje povpraševanja v 

zdravstveni dejavnosti. Predstavitev je v pretežni meri povzeta po pregledu iz dela Georgea 

Mc Guireja o logistiki v humanitarni zdravstveni dejavnosti (Mc Guire, 2011), ki ponuja 

obširen strukturiran pregled metod za napovedovanje povpraševanja z opisom glavnih 

prednosti in slabosti. 

 

Napovedovanje poteka v več korakih. Najprej moramo določiti problem, zaradi katerega 

moramo pripraviti napoved, nato pa mora biti jasno, kako bodo rezultati napovedi vplivali 

na upravljavske odločitve v zdravstveni organizaciji. Nato zberemo informacije in podatke 

in izvedemo predhodno analizo, na primer z določitvijo vzorcev časovnih serij, ki nam bo 

pomagala pri določanju primerne metode za napovedovanje. Metodo za napovedovanje 

izberemo glede na namen in cilj napovedovanja in predvsem glede na razpoložljive 

podatke. Ko pripravimo napoved, je treba izračunati predvideno napako napovedovanja, da 

lahko ocenimo in nadziramo kakovost napovedi (Mc Guire, 2011, str. 565). Napovedi ne 

morejo biti nikoli natančnejše kot so podatki, na katerih so zasnovane (Mc Guire, 2011, str. 

569). 

 

Različni avtorji so pripravili različne klasifikacije metod za napovedovanje glede na 

različna merila, vendar skupna, univerzalno priznana klasifikacija še ne obstaja. Na sliki 8 

je prikazana klasifikacija glavnih metod, ki se uporabljajo v zdravstveni logistiki, pri čemer 

so v pregled vključene nekatere specifične metode, ki se uporabljajo v zdravstvu, na primer 

metoda z morbiditeto, nekatere metode, ki za to področje niso zelo pomembne (npr. 

Fourijejeva analiza) pa v pregled niso vključene (Mc Guire, 2011, str. 588). 
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Slika 8: Pregled metod za napovedovanje (po Mc Guire, 2011) 

 
Vir: G. M. Mc Guire, Handbook of Humanitarian Health Care Logistics, 2011, str. 589, slika 20.2. 

 

Metode za napovedovanje se delijo na kvalitativne in kvantitativne. Medtem ko so rezultati 

kvantitativnih metod neodvisni od napovedovalcev, se rezultati kvalitativnih metod pri 

različnih napovedovalcih razlikujejo. Predpogoj za uporabo kvalitativnih metod 

napovedovanja, ki jih pogosto imenujemo tudi statistične metode, je razpoložljivost 

kvantitativnih zgodovinskih podatkov, saj so te metode zasnovane na ekstrapolaciji 

preteklih podatkov v prihodnost. Zaradi tega so vse kvantitativne metode zasnovane na 

predpostavki, da se bodo pretekli vzorci in odnosi nadaljevali tudi v prihodnosti ali vsaj v 

obdobju, za katerega je pripravljena napoved (Mc Guire, 2011, str. 588). Ta predpostavka 

se imenuje "predpostavka kontinuitete" (angl. Assumption of continuity) in drži ne glede na 

kompleksnost uporabljene metode za napovedovanje (WHO, 2003, str. 9). Poglavitne 

osnovne značilnosti navedenih metod za napovedovanje so predstavljene v nadaljevanju. 

 

3.2.1 Univariatne metode 

 

Univariatne metode za napovedovanje temeljijo na projekciji preteklih vrednosti 

posamezne spremenljivke v prihodnost. Pretekle vrednosti (na primer preteklo 
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povpraševanje po določeni storitvi) ekstrapoliramo v prihodnost, zato so prihodnje 

vrednosti spremenljivk matematične funkcije preteklih vrednosti. Ker so vrednosti 

spremenljivk odvisne od časa, takšne metode napovedovanja imenujemo tudi časovne 

serije (Mc Guire, 2011, str. 589). 

 

Univariatne metode so "intrinzične", ker temeljijo samo na preteklih vrednostih podatkov 

in ne poskušajo razumeti zunanjih vplivov, ki bi lahko vplivali na vzorce vrednosti 

spremenljivk. Takšen pristop lahko imenujemo tudi pristop "črne skrinjice", ker ne 

poskušamo razumeti vzrokov za vzorce, po katerih so se oblikovale vrednosti 

spremenljivke v preteklosti. Takšen pristop je primeren, kadar je sistem, ki generira 

vrednosti spremenljivk, zelo kompleksen in ga je zato zelo težavno opisati z 

matematičnimi formulami. Včasih obstajajo tudi časovne, finančne ali druge omejitve, ki 

onemogočajo, da bi dovolj podrobno raziskali vzroke za oblikovanje vzorcev v preteklosti, 

ali pa dobljeni podatki ne bi povečali natančnosti napovedi (Mc Guire, 2011, str. 589).  

 

Univariatne napovedi so običajno dokaj preproste za uporabo, dajo hitre rezultate in so 

dokaj poceni. Običajno so zadovoljivo natančne v kratkoročnem in srednjeročnem 

obdobju. Ker pa z njimi ne moremo upoštevati morebitnih sprememb v vzorcih in v 

medsebojnih odnosih med spremenljivkami, so le pogojno uporabne za dolgoročno 

napovedovanje. Univariatne metode lahko razdelimo na metode z glajenjem, metode z 

dekompozicijo in avtoregresivne metode. Metode z glajenjem pa lahko razdelimo še na 

metode s povprečenjem in metode z eksponentnim glajenjem (Mc Guire, 2011, str. 589). 

 

3.2.1.1 Metode s povprečenjem 

 

V časovnih serijah se pojavljajo nihanja, ki jih je treba pred pripravo napovedi do določene 

mere odpraviti. Nihanja lahko odpravimo z glajenjem časovne serije. Najpreprostejše 

glajenje je zasnovano na različnih metodah, ki temeljijo na izračunu povprečnih vrednosti. 

Povprečja so lahko enostavna ali pa gre za različne vrste drsečih povprečij. Za povprečja 

običajno uporabimo aritmetično sredino. Enostavna povprečja lahko izračunamo hitro in 

preprosto, vendar postajajo napovedi z rastjo števila opazovanj vedno manj odzivne na 

spremembe, poleg tega pa enostavno povprečje lahko uporabimo le za napovedovanje pri 

stacionarnih časovnih serijah, torej pri časovnih serijah, ki s časom ne kažejo trenda rasti 

ali padanja (Mc Guire, 2011, str. 590).  

 

Tudi metoda z enostavnimi drsečimi povprečji ni primerna za napovedovanje v primeru 

časovnih serij, ki kažejo padajoče ali naraščajoče trende, in za časovne serije s sezonskimi 

nihanji, saj takšne časovne serije v navedenih primerih sistematično zaostajajo za 

prihodnjimi vrednostmi. Za napovedovanje pri časovnih serijah s trendom lahko 

uporabimo metodo dvojnih drsečih povprečij, ki jo imenujemo tudi metoda linearnih 

drsečih povprečij. S to metodo izračunamo napoved s pomočjo dvojnega drsečega 
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povprečja (povprečje dveh enostavnih drsečih povprečij), enostavnega drsečega povprečja 

in ocene trenda, ki predstavlja količnik med vrednostjo dvojnega drsečega povprečja in 

enostavnega drsečega povprečja (Mc Guire, 2011, str. 592). 

 

Še ena metoda, ki uporablja povprečne vrednosti, je metoda z uporabo tehtanih drsečih 

povprečij. V tem primeru so pretekle vrednosti, ki so časovno bližje, pomembnejše kot 

pretekle vrednosti, ki so časovno bolj oddaljene, kar dosežemo s tem, da bližjim 

vrednostim pripišemo večje uteži. Za določanje uteži ne obstaja znanstvena metoda, ampak 

se uteži običajno določijo empirično na osnovi preteklih podatkov tako, da se izbere 

kombinacija uteži, ki da najboljše napovedi prihodnjih vrednosti (Mc Guire, 2011, str. 

593). 

 

3.2.1.2 Eksponentna tehtana povprečja 

 

Slabost drsečih povprečij je, da upoštevajo le vnaprej določeno število preteklih vrednosti. 

Metoda za napovedovanje, ki jo običajno imenujemo enojno eksponentno glajenje (angl. 

single exponential smoothing, SES), upošteva vrednosti iz vseh preteklih obdobij, in sicer 

tako, da časovno bolj oddaljenim vrednostim pripiše manjši pomen. Metoda temelji na 

predpostavki, da imajo časovno bližje vrednosti večji pomen za napovedovanje v 

prihodnosti. Za metodo eksponentnih tehtanih povprečij potrebujemo konstanto glajenja α, 

ki ima vrednost večjo od 0 in manjšo od 1. 

 

Napoved za naslednjo časovno enoto je seštevek vrednosti v trenutni časovni enoti, 

pomnoženi (obteženi) z α, in vrednosti napovedi za trenutno časovno enoto, pomnoženo z 

1 – α. Na ta način pri vsaki napovedi upoštevamo tudi pretekle napovedi in s tem tudi 

pretekle vrednosti spremenljivk. Napoved lahko dopolnimo tako, da upoštevamo vse 

pretekle spremenljivke, ki jim pomnožimo s členom (1 – α)
n-t

, pri čemer je n skupno 

število časovnih obdobij, v katerih so bile zabeležene vrednosti spremenljivk, t pa 

zaporedno časovno obdobje od 0 do n (Mc Guire, 2011, str. 594). Seštevek členov (1 – α)
n-t

 

je enak 1, vrednosti členov pa ležijo na eksponentni krivulji.  

 

Visoka vrednost konstante glajenja α (npr. 0,9) daje večji pomen zadnjim izmerjenim 

vrednostim in manjši pomen preteklim vrednostim, nizka vrednost (npr. 0,1) pa obratno 

bolj poudari pretekle vrednosti. Manjše vrednosti konstant pomenijo tudi izrazitejše 

glajenje krivulje napovedi, saj v večji meri upoštevajo pretekle vrednosti. V praksi se 

najpogosteje uporabljajo konstante glajenja z vrednostmi med 0,01 in 0,3, ki predstavljajo 

primeren kompromis, ki zgladi večja naključna odstopanja in hkrati ohrani značilnosti 

vzorca časovne serije (Mc Guire, 2011, str. 595). 

 

Vrednost koeficienta glajenja lahko določimo tudi tako, da uporabimo različne koeficiente 

in podatke iz preteklosti in določimo faktor glajenja, pri katerem so napake pri 
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napovedovanju najmanjše. Ta faktor nato uporabimo pri izdelavi napovedi za prihodnje 

vrednosti. Pri tem moramo upoštevati, da tako določen faktor ne pomeni nujno tudi, da 

bodo s tem faktorjem najmanjše tudi napake v napovedi prihodnjih vrednost (Božič & 

Zupanič, 2009, str. 254). 

 

Tudi metoda napovedovanja z eksponentnimi tehtanimi povprečji je dokaj preprosta za 

uporabo, vendar je uporabna samo za stacionarne časovne serije. Čeprav so napovedi z 

metodo eksponentnih tehtanih povprečij lahko natančnejše od enostavnih metod z drsečimi 

povprečji, to še ne pomeni, da so statistično boljše (Mc Guire, 2011, str. 596).  

 

Metodo eksponentnega glajenja so nekateri avtorji še dopolnili tako, da so pri 

napovedovanju lahko upoštevali tudi trende. Holt je tako v enačbo za napovedovanje dodal 

konstanto β, ki je predstavljala oceno trenda, vendar je slabost te dopolnitve, da vrednosti 

zaradi upoštevanja trenda rastejo eksponentno, kar še posebej pri dolgoročnih napovedih 

pogosto ni realno. Zaradi te značilnosti so se razvile tudi dopolnitve metode s tako 

imenovanim "dušenjem trendov" (ang. trend dampening). Dodatna težava pri ekstrapolaciji 

trendov je razlikovanje med dolgoročnimi trendi in trenutnimi nihanji vrednosti. Metodo so 

zato dodatno dopolnili z vključitvijo tretje konstante, ki opiše tudi ciklične spremembe 

vrednosti (Mc Guire, 2011, str. 597). 

 

3.2.1.3 Metode z dekompozicijo 

 

Čeprav nekatere metode napovedovanja z glajenjem omogočajo tudi identifikacijo vzorcev 

v časovnih serijah, kot so trendi in periodična nihanja, pa z navedenimi metodami ne 

moremo identificirati in opisati teh vzorcev. Če želimo natančneje analizirati vzorce v 

časovnih serijah in jih uporabiti za napovedovanje, lahko uporabimo metode za analizo 

časovnih serij z dekompozicijo. Na ta način analiziramo posamezne komponente časovnih 

serij, jih identificiramo in določimo njihove parametre. Nato za vsako od komponent 

pripravimo ločeno projekcijo za prihodnost in jih spet sestavimo v kompleksno napoved 

prihodnjih vrednosti (Mc Guire, 2011, str. 597).  

 

Komponente, ki jih običajno analiziramo s pomočjo dekompozicije, so periodičnost, trend, 

cikličnost in naključne razlike (ki pa jih ne moremo napovedovati za prihodnost). 

Matematični izračuni za analizo komponent so zelo kompleksni, zahtevajo veliko znanja, 

zanje pa porabimo tudi veliko časa. Pri tej metodi obstaja tudi nevarnost preveč natančnega 

prilagajanja (ang. overfitting) časovne serije, ki se lahko odlično ujema s preteklimi 

podatki, vendar slabo napoveduje prihodnje vrednosti (Mc Guire, 2011, str. 589). 

 

3.2.2 Multivariatne metode 

 

V ožjem pomenu multivariatne metode niso metode za napovedovanje, saj analizirajo 

odnos med dvema ali več spremenljivkami v preteklosti. Pri napovedih z uporabo 
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multivariatnih metod običajno napovemo prihodnje vrednosti neodvisne spremenljivke z 

uporabo katere druge metode za napovedovanje, nato pa s pomočjo napovedanih vrednosti 

neodvisne spremenljivke in primerne multivariatne metode pripravimo še napoved odvisne 

spremenljivke (Mc Guire, 2011, str. 598).  

 

Enostavne bivariantne regresijske metode analizirajo linearni ali nelinearni odnos med eno 

neodvisno in eno odvisno spremenljivko, medtem ko multivariatne regresijske metode 

opišejo vpliv več neodvisnih spremenljivk na eno odvisno spremenljivko. Ekonometrične 

metode so zasnovane na teoretičnih ekonomskih modelih, na osnovi katerih s pomočjo 

statističnih metod napovemo pričakovane prihodnje vrednosti ekonomskih spremenljivk. 

Pri časovnih serijah je edina neodvisna spremenljivka čas, pri multivariatnih metodah pa 

uporabimo poleg časa tudi več drugih spremenljivk (Mc Guire, 2011, str. 598). 

 

Mutivariatne metode lahko označimo tudi kot ekstrinzične metode, saj poskušajo razumeti 

odnose med spremenljivkami in vpliv neodvisnih na odvisne spremenljivke in ne le 

napovedovati prihodnje vrednosti neodvisnih spremenljivk glede na njihove pretekle 

vrednosti. Pri analizi in razlagi rezultatov moramo biti pozorni na to, da neodvisne in 

odvisne spremenljivke niso nujno v medsebojni vzročno-posledični povezavi, čeprav je 

povezava med njima lahko statistično zelo pomembna. Za praktične potrebe poslovnega 

napovedovanja določanje vzročno-posledičnih povezav ni zelo pomembno, dokler so 

napovedi dovolj natančne (Mc Guire, 2011, str. 598).  

 

Tudi pri uporabi multivariatnih metod pripravljamo napovedi ob upoštevanju predpostavke 

o kontinuiteti, pri kateri predpostavimo, da bodo razmerja med odvisnimi in neodvisnimi 

spremenljivkami, ki so veljala v preteklosti, veljala tudi v prihodnosti vsaj za obdobje, za 

katero je pripravljena napoved. Pri napovedovanju zato lahko pride do napak na dveh 

ravneh: napaka se lahko pojavi pri napovedovanju vrednosti neodvisnih spremenljivk s 

katero od drugih metod napovedovanja in pri napovedovanju vrednosti odvisnih 

spremenljivk z multivariatno metodo. Tudi če za določeno območje vrednosti najdemo 

povezavo z visoko stopnjo korelacije, ni nujno, da to velja tudi pri bistveno višjih ali nižjih 

vrednostih spremenljivk, zato moramo biti pri ekstrapolacijah izven območja vrednosti 

preteklih podatkov še posebej previdni (Mc Guire, 2011, str. 599). 

 

3.2.2.1 Enostavne linearne regresijske metode 

 

Enostavne regresijske metode analizirajo odnos med eno neodvisno in eno odvisno 

spremenljivko. Analiza je običajno zasnovana na vzorcu vrednosti odvisnih in neodvisnih 

spremenljivk, rezultati pa so zato odvisni od izbranega vzorca in velikosti vzorca. Za 

statistično pomembno analizo potrebujemo vsaj 30 parov vrednosti odvisnih in neodvisnih 

spremenljivk. Pri uporabi linearne regresije se upošteva predpostavka, da je odnos med 

neodvisno in odvisno spremenljivko linearen in da so vrednosti razporejene okoli 
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regresijske premice z enakimi standardnimi odkloni (homoskedastičnost). Če naletimo na 

nelinearni odnos med spremenljivkama, moramo uporabiti kompleksnejše nelinearne 

regresijske metode (Mc Guire, 2011, str. 599). 

 

Če uporabimo linearno regresijsko metodo za napovedovanje, moramo z uporabo katere 

druge metode pripraviti napoved za vrednosti neodvisne spremenljivke. Pri tem moramo 

upoštevati, da natančnost napovedi ne more biti večja, kot je natančnost metode, ki smo jo 

uporabili za napoved vrednosti neodvisne spremenljivke (Mc Guire, 2011, str. 600). 

 

3.2.2.2 Morbiditetne metode 

 

Metode za napovedovanje v zdravstvu z uporabo morbiditete (obolevnosti) se lahko 

obravnavajo kot podskupina enostavnih metod za napovedovanje z linearno regresijo. 

Metode z morbiditeto temeljijo na odnosu med številom istovrstnih zdravstvenih obravnav 

(npr. obravnava pacientov z enako boleznijo, enakim zdravilom, poškodbo ipd.) in porabo 

zdravil ali drugih zdravstvenih pripomočkov. Iz navedenega odnosa lahko izračunamo 

regresijsko enačbo. V enačbi je morbiditeta neodvisna spremenljivka. Z navedenimi 

metodami lahko prihodnje povpraševanje po zdravilih ali drugih sredstvih samo ocenimo, 

upoštevati je treba, da se lahko spremenijo standardni protokoli zdravljenja, pojavijo se 

lahko drugačna zdravila in podobno, kar vse vpliva na odnos med odvisno in neodvisno 

spremenljivko (Mc Guire, 2011, str. 601). 

 

3.2.2.3 Metode z multiplo linearno regresijo 

 

Koncept enostavne linearne regresije lahko dopolnimo v multiplo linearno regresijo, kjer 

eno odvisno spremenljivko izrazimo kot linearno funkcijo dveh ali več neodvisnih 

spremenljivk. Matematična teorija in izračuni so v tem primeru kompleksnejši, vendar 

osnovni način ostaja enak (Mc Guire, 2011, str. 601). 

 

Napoved bo zadovoljivo natančna le, če se pretekli odnosi med neodvisnimi in odvisno 

spremenljivko v prihodnosti ne bodo spreminjali. Pri multiplih korelacijskih metodah je 

pomembno še, da med posameznimi neodvisnimi spremenljivkami ne sme obstajati 

medsebojna korelacija, saj v tem primeru napovedi ne bodo dovolj natančne. Za pripravo 

napovedi tako kot pri enostavni linearni regresiji pripravimo napovedi za posamezne 

neodvisne spremenljivke s katero od drugih metod za napovedovanje in nato s pomočjo 

regresijske enačbe izračunamo napovedi za prihodnje vrednosti odvisne spremenljivke. 

Multiple regresijske metode lahko razširimo v model z več regresijskimi enačbami z več 

odvisnimi spremenljivkami. Takšne modele imenujemo ekonometrični modeli. Namesto 

linarnih enačb lahko uporabimo tudi nelinearne regresijske enačbe, kjer so vrednosti 

neodvisnih in odvisne spremenljivke razporejene v obliki krivulje (Mc Guire, 2011, str. 

602). 
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3.2.3 Ocene verjetnosti 

 

Alternativa prej navedenim metodam, pri katerih dobimo kot rezultat vrednost 

spremenljivke v določeni prihodnji časovni točki, je lahko napovedovanje s pomočjo ocene 

verjetnosti. Pri teh metodah namesto ekstrapolacije časovne serije združimo pretekle 

vrednosti v razrede enako širokih intervalov in iz njih izračunamo relativno frekvenčno 

porazdelitev. Porazdelitev lahko uporabimo kot verjetnostno porazdelitev za 

napovedovanje prihodnjih vrednosti pod določenimi predpostavkami. Pomembni 

predpostavki sta, da je vzorec vrednosti, ki jih uporabimo, reprezentativen za celotno 

populacijo in da bo verjetnostna porazdelitev, ki je veljala v preteklosti, veljala tudi v 

prihodnosti. Če je verjetnostna porazdelitev znana (npr. v obliki normalne porazdelitve), 

lahko ocene verjetnosti zelo preprosto izračunamo s pomočjo standardnih odklonov (Mc 

Guire, 2011, str. 602). 

 

3.2.4 Kvalitativne metode za napovedovanje 

 

Kvalitativne metode napovedovanja lahko uporabimo, če podatkov iz preteklosti ni na 

voljo ali če predvidevamo, da se bodo v prihodnosti zgodile bistvene spremembe, ki jih iz 

preteklih podatkov ne moremo predvideti. Uporaba je primerna tudi, če imajo napovedi, 

pripravljene s kvantitativnimi metodami, velike napake ali če ne moremo identificirati 

pomembnih povezav ali vzorcev in zato ne moremo pripraviti formalnega matematičnega 

modela. Samo s kvalitativnimi metodami si lahko pomagamo, če pričakujemo v 

prihodnosti bistvene spremembe in torej podatki iz preteklosti ne bodo več relevantni. V 

tem primeru ne drži predpostavka o kontinuiteti. Ker se kvalitativne metode pogosto 

uporabljajo za napovedovanje dolgoročnih sprememb v tehnologiji ali v splošnem okolje, 

jih včasih imenujemo tudi tehnološke ali okoljske napovedi (Mc Guire, 2011, str. 603). 

 

Čeprav je na prvi pogled pristop pri kvantitativnem in kvalitativnem napovedovanju 

popolnoma različen, v osnovi oba pristopa temeljita na enakih informacijah, ki pa se 

opazujejo in obdelujejo na različna načina. Kvalitativne metode prav tako kot kvantitativne 

temeljijo na analizi preteklosti in upoštevajo trende, zgodovinske vzorce in odnose, vendar 

jih ne analizirajo z matematičnimi metodami, ampak na osnovi strokovnega znanja in 

intuicije (Mc Guire, 2011, str. 603). 

 

Kvantitativne metode za napovedovanje lahko identificirajo in ekstrapolirajo vzorce in 

povezave bolje kot kvalitativna presoja posameznikov, vendar pa lahko samo kvalitativne 

metode predvidijo sistematične spremembe vzorcev ter njihove posledice. Kvalitativne 

metode so preproste za izvedbo in uporabo, vendar pa ne omogočajo sistematične ocene 

napake napovedovanja in pogosto niso tako natančne kot kvantitativne metode, ker so 

ocene sodelujočih pri napovedovanju pogosto pristranske, pod vplivom različnih izkušenj 

in predsodkov ter skupinskega razmišljanja (WHO, 2003,str. 492). 
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3.2.4.1 Strokovne in panelne metode 

 

Strokovne metode temeljijo na izkušnjah in znanju enega strokovnjaka, ki strokovno zelo 

dobro pozna področje, za katerega se pripravlja napoved. Strokovne napovedi se pogosto 

uporabljajo, čeprav so nezanesljive in zelo občutljive na pomanjkljivosti v znanju, 

predsodke in pristranskost (Mc Guire, 2011, str. 604). Običajno so zanesljivejše panelne 

metode, kjer skupina več strokovnjakov prosto razpravlja o predlagani napovedi in na 

koncu doseže konsenz. Konsenz na osnovi panela je preprosta metoda, ki omogoča hitro 

uporabo ter hkrati upoštevanje znanja, različnih mnenj in komplementarnih pogledov 

različnih članov skupine (Mc Guire, 2011, str. 605). 

 

Tudi pri panelnih metodah je mogoč negativen vpliv na natančnost napovedi zaradi 

različnih negativnih vplivov skupinske dinamike in socialnih pritiskov, zato je treba tudi 

panelne napovedi obravnavati z določeno mero previdnosti. Nekateri člani skupine so 

lahko v hierarhičnem odnosu do drugih članov in s takšnega položaja izvajajo socialne 

pritiske in poskušajo v skupini prevladovati. Pogosto tudi ni na voljo splošno sprejetih 

metod za kombiniranje nasprotujočih ali medsebojno izključujočih mnenj (Mc Guire, 

2011, str. 605).  

 

3.2.4.2 Eksplorativne metode 

 

Večina metod za napovedovanje poskuša čim natančneje predvideti prihodnje dogodke. 

Eksplorativne metode pa so zasnovane na drugačnem pristopu, in sicer na identificiranju 

različnih možnosti prihodnjega razvoja. Podobno kot pri panelnih metodah metoda Delphi 

vključuje skupino strokovnjakov, vendar se negativni učinki skupinske dinamike pri 

metodi Delphi zmanjšajo tako, da člani skupine neodvisno drug od drugega izpolnijo 

vprašalnike brez posvetovanja z drugimi člani skupine. Vprašalnike lahko sestavljajo 

skupine vprašanj ali scenariji, na osnovi katerih strokovnjaki pripravijo mogoče različice 

prihodnjega razvoja, običajno z oceno verjetnosti in predvidene časovne dinamike razvoja 

(Mc Guire, 2011, str. 605). 

 

Anonimne odgovore strokovnjakov zbere administrator, nato pa se anonimizirani povzetki 

z dopolnjenimi vprašalniki ponovno razdelijo. Strokovnjaki nato ponovno proučijo 

rezultate, ponovno premislijo o svojih stališčih in morda dopolnijo ali spremenijo svoje 

komentarje. Takšen proces omogoča izražanje različnih pogledov in razvijanje različnih 

scenarijev glede prihodnjega razvoja. Proces se običajno ponovi od tri- do šestkrat, na 

koncu pa se lahko tudi doseže konsenz (Mc Guire, 2011, str. 605). 

 

Nominalni skupinski proces napovedovanja je kombinacija pristopa Delphi in panelne 

metode. V prvi fazi strokovnjaki posamezno proučijo vprašanja in zapišejo svoje napovedi 
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in opažanja. Vse tovrstne napovedi se nato razdelijo med sodelujoče v skupini, nato pa se o 

njih razpravlja na skupni razpravi (Mc Guire, 2011, str. 605). 

 

Analiza scenarijev temelji na pripravi različnih možnosti, po katerih bi se lahko odvijali 

dogodki v prihodnosti. Metoda poskuša predvideti vplive različnih možnosti prihodnjega 

razvoja in njihove posledice s pomočjo kombiniranja ekstrapolacije trendov in različnih 

predpostavk o prihodnjem razvoju. Predlagane scenarije lahko v drugi fazi analizira še 

skupina neodvisnih strokovnjakov, ki niso sodelovali pri pripravi prvotnih scenarijev (Mc 

Guire, 2011, str. 605). 

 

3.2.4.3 Zgodovinska analogija 

 

Če za določeno zdravstveno organizacijo ni na voljo preteklih podatkov ali pa so ti 

premalo zanesljivi, lahko napoved pripravimo na osnovi podatkov za podobne in 

primerljive zdravstvene organizacije. Takšen pristop za napovedovanje je primeren 

predvsem, ko se na novi lokaciji ustanovi nova zdravstvena organizacija. V tem primeru 

lahko za napovedovanje uporabimo podatke iz drugih podobnih zdravstvenih organizacij v 

bližini ali pa tudi iz drugih bolj oddaljenih območij ali drugih držav s podobnimi 

epidemiološkimi vzorci (Mc Guire, 2011, str. 605). 

 

3.2.5 Izbor metod za napovedovanje 

 

Za izbor najprimernejših metod napovedovanja ne obstaja dokončen set pravil, s pomočjo 

katerih bi lahko določili najprimernejšo metodo. Pri izboru se moramo naslanjati na 

splošna načela in priporočila in se hkrati prilagajati različnim dejavnikom glede na namen 

napovedovanja. Izbor metode mora upoštevati okoliščine, v katerih je pripravljena 

napoved, in namene uporabnika napovedi. Za odločitve na operativni ravni lahko na primer 

zadostujejo tudi kratkoročne univariatne napovedi, medtem ko taktične in strateške 

odločitve zahtevajo srednje- in dolgoročne napovedi, pripravljene s pomočjo multivariatnih 

ali kvalitativnih metod (Mc Guire, 2011, str. 606). 

 

Merila, ki jih lahko upoštevamo pri izbiri ustrezne metode za povpraševanje, so naslednja 

(Mc Guire, 2011, str. 607): 

 

1. razmere za napovedovanje in uporabniki napovedi: 

a) namen in uporaba napovedi, 

b) pomen napovedi, 

c) pomembnost sprememb vzorcev in razmerij v napovedi, 

d) razpoložljivi viri, ki jih je uporabnik pripravljen uporabiti za napovedovanje, 

e) zaupanje uporabnika v izbrane metode in intuitivna privlačnost, 

f) sposobnost interpretacije rezultatov napovedi, 

g) nujnost in časovni roki za pripravo napovedi, 
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h) zahtevana natančnost; 

 

2. pripravljavec napovedi/analitik: 

a) razpoložljivi viri, 

b) poznavanje metod za napovedovanje, 

c) zaupanje v metode za napovedovanje; 

 

3. metode za napovedovanje: 

a) preprostost uporabe, 

b) možnost avtomatizacije napovedovanja, 

c) natančnost in zanesljivost; 

 

4. podatki in informacije: 

a) razpoložljivost, zanesljivost in natančnost, 

b) preteklo časovno obdobje, za katerega so na voljo podatki, 

c) vzorci in soodvisnosti med podatki; 

 

5. parametri napovedovanja: 

a) časovno obdobje za napovedovanje, 

b) število napovedi. 

 

Kvalitativne metode se morajo uporabiti, če se pričakujejo spremembe vzorcev in povezav, 

kar je običajno pri srednje- in dolgoročnih napovedih. Pomembno je, da se zahtevnost 

izbrane metode prilagodi razpoložljivim kadrovskim in finančnim virom ter da so rezultati 

napovedi razumljivi za končne uporabnike napovedi. Razpoložljivi čas za pripravo 

napovedi je lahko pomemben omejevalni faktor pri izbiri. Strokovne metode ali 

avtomatizirane univariatne metode lahko dajo hitre rezultate (Mc Guire, 2011, str. 607). 

 

Prednost kvantitativnih metod pred kvalitativnimi so, da omogočajo oceno napake 

napovedovanja in da so na splošno natančnejše od kvalitativnih metod. Omogočajo tudi 

avtomatizacijo, kar pomeni, da lahko rezultate napovedi po prej pripravljeni metodologiji 

dobimo dokaj hitro. Za ponavljajoče napovedi in rutinsko napovedovanje lahko 

kvantitativne metode dajo boljše rezultate od strokovnjakov, saj so ljudje pogosto 

nekonsistentni (Mc Guire, 2011, str. 608). 

 

Pogosto se uporabniki odločijo za preproste in razumljive metode napovedovanja, ki so 

preproste za uporabo. Glede na obsežno primerjavo natančnosti napovedovanja številnih 

napovedi, ki so temeljile na časovnih serijah, so za kratkoročno napovedovanje 

preprostejše metode dale celo boljše rezultate od statistično kompleksnih metod, adaptivne 

metode pa niso dale natančnejših rezultatov kot neadaptivne (Silver, Pyke & Peterson, 

1998, str. 114). 
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Za izbor metode napovedovanja so ključni podatki, ki so na voljo. Razpoložljivost, 

natančnost in zanesljivost podatkov vplivajo na izbor primerne metode. Kvantitativne 

metode zahtevajo podatke o eni ali več spremenljivkah, medtem ko so kvalitativne metode 

edina alternativa, če ocenimo, da so razpoložljivi podatki nezanesljivi, nenatančni ali če 

niso reprezentativni. Tudi zelo sofisticirane metode za napovedovanje ne dajejo dobrih 

rezultatov, če so zasnovane na nenatančnih podatkih. Uporaba metod za napovedovanje, ki 

temeljijo na analizi periodičnosti in cikličnosti, zahteva podatke, ki pokrivajo vsaj nekaj 

period ali ciklov, dolgoročni trendi pa se lahko identificirajo samo, če so na voljo podatki 

za dovolj dolga pretekla obdobja (Mc Guire, 2011, str. 608). 

 

3.3 Pristop k oblikovanju modela za napovedovanje povpraševanja 

 

3.3.1 Demografske projekcije 

 

Pomemben del modelov za napovedovanje povpraševanja v povezavi s spremembami v 

demografski strukturi prebivalstva so tudi demografske projekcije, ki predvidevajo 

prihodnje število prebivalcev in strukturo prebivalstva po starosti in spolu. V raziskavah, ki 

so povezane s staranjem prebivalstva, se pogosto uporabljajo demografske projekcije, ki 

jih pripravljajo nacionalni ali evropski statistični uradi ali druge ustanove, le redko pa 

avtorji sami pripravijo demografske projekcije.  

 

Demografske projekcije upoštevajo rodnost, smrtnost in migracijske trende, na osnovi 

katerih nato izračunamo demografsko strukturo v prihodnosti. Pri oblikovanju scenarijev 

se upoštevajo še predvideni trendi rodnosti in podaljševanje življenjske dobe (Banks, 2005, 

str. XVI). 

 

Projekcije demografskih gibanj so zasnovane na gibanjih v preteklosti, zato lahko pri 

projekcijah prihaja tudi do odstopanj zaradi nepričakovanih sprememb v rodnosti ali 

umrljivosti. Takšne spremembe so na primer (Banks, 2005, str. 6): 

 izboljšanje metod za načrtovanje družine (predvsem kontracepcijske tablete) je 

pripeljalo do padca rodnosti v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. 

Spremembe socialnih vrednosti v zvezi z otroki, variabilnost v rodnosti, posledice 

družinske politike in podobno lahko pospešijo ali zavrejo sedanje trende v stopnji 

rodnosti; 

 nepredvidene epidemije ali vojne, spremembe v življenjskih navadah in razvoj 

novih tehnologij v zdravstvu lahko vplivajo na stopnjo umrljivosti; 

 migracijski tokovi se lahko spremenijo zaradi nepredvidenih sprememb v 

imigracijski politiki ter zaradi geopolitičnih ali ekonomskih sprememb. 
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Vse projekcije vsebujejo določeno mero negotovosti, vendar so dolgoročne demografske 

projekcije za starejše skupine prebivalstva vseeno dokaj natančne, vsaj na primer za 

obdobje naslednjih tridesetih let. Razlog za to je predvsem ta, da je že danes znano število 

prebivalcev, ki bodo na primer čez trideset let sestavljali starejše starostne skupine, z 

dokajšnjo gotovostjo pa lahko napovemo tudi dolžino njihovega življenja (Caldas & 

Rodrigues, 2003, str. 1). 

 

Za države Evropske unije pripravlja projekcije demografskih gibanj Eurostat, projekcije 

pod skupnim nazivom EUROPOP se pripravljajo vsakih nekaj let, zadnja projekcija 

EUROPOP 2013 je bila pripravljena v letu 2014 (European Commission, 2014). 

Demografske projekcije Eurostata so bile kot osnova za oblikovanje modelov ekonomskih 

in drugih gibanj v prihodnosti uporabljene v različnih raziskavah, povezanih z 

demografskimi gibanji (Golinowska et al., 2009). 

 

Predpostavke, ki jih je v svojih projekcijah uporabil Eurostat, so bile uporabljene tudi v 

letu 2004 pri pripravi demografskih projekcij za Slovenijo. Čeprav je bila predpostavka 

glede migracij drugačna od Eurostatove, je bil delež starejšega prebivalstva v projekciji 

enak v obeh projekcijah, ker so bile za obe projekciji uporabljene enake predpostavke 

glede smrtnosti (Sambt, 2005). 

 

Uradne demografske projekcije, ki jih nudijo statistični uradi držav, so običajno 

oblikovane za obdobje od 30 do 50 let (Buurman et al., 2011, str. 68). V demografiji se 

projekcije prebivalstva običajno pripravijo v več različicah. Konstantna različica 

predpostavlja, da se razmere glede smrtnosti, rodnosti in migracij ne bodo spreminjale in 

bodo ostale enake kot v času priprave projekcij. Druga možnost je srednja različica, ki 

razmere glede rodnosti, smrtnosti in migracij prilagodi najverjetnejšemu gibanju v 

prihodnosti. Na osnovi srednje različice se nato običajno pripravita visoka in nizka 

različica. Visoka različica predstavlja optimistično možnost glede gibanja predpostavk, 

nizka pa pesimistično (Buurman et al., 2011, str. 68).  

 

Demografske projekcije so podlaga za modele razvoja različnih dejavnikov v prihodnosti. 

Avtorji večinoma kot osnovo za oblikovanje modelov uporabijo že izdelane demografske 

projekcije nacionalnih ali mednarodnih statističnih uradov (Bonita et al., 2006, str. 190). 

Prednosti takšnih projekcij so, da pri njihovi pripravi sodeluje širok nabor strokovnjakov z 

različnih področij in da so to uradne projekcije za posamezna geografska območja (Bonita 

et al., 2006, str. 125). 

 

Demografske projekcije so pripravljene na osnovi preprostega modela, ki upošteva tri 

dejavnike, ki vplivajo na demografski razvoj: neto migracije, stopnjo umrljivosti in stopnjo 

rodnosti. Število novih rojstev izračunamo s pomočjo stopnje rodnosti, število prebivalcev 

(POP) v starostni kategoriji (j) v določenem letu (t) pa izračunamo kot vsoto števila 
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prebivalcev v preteklem letu plus neto migracije (NIMGR) minus stopnja umrljivosti (σ) 

krat število prebivalcev v preteklem letu. 

 

V obliki enačbe model zapišemo na naslednji način (Pellikaan & Westerhout, 2005, str. 6): 

 

POP(j+1,t,s) = POP(j,t-1,s) + NMIGR(j+1,t,s) – σ(j+1,t,s) x POP(j,t-1,s) ob pogoju 0 ≤ j ≤ 99 

 

V tem primeru velja predpostavka, da vsi prebivalci umrejo, ko presežejo starost 99 let 

(Pellikaan & Westerhout, 2005, str. 6), mejna vrednost pa je lahko postavljena tudi višje. V 

projekciji Eurostata je najvišja starostna skupina, ki je upoštevana v projekciji, 85+ in 

vključuje vse prebivalce, starejše od 85 let (The 2012 Ageing Report: Underlying 

Assumptions and Projection Methodologies, 2011). 

 

Največkrat uporabljena metoda za izračun pričakovane življenjske dobe temelji na časovni 

analizi verjetnosti smrti za posamezno leto, ki upošteva verjetnosti smrti za vsako od 

približno 100 trenutno živečih starostnih kohort. Kohortna analiza je primerna za 

izračunavanje stopnje smrtnosti za posamezne kohorte, vendar so pri tem uporabljeni 

empirični rezultati iz preteklosti, ki ne odražajo nujno sedanjega stanja. Za kohorto, rojeno 

leta 1960, tako popolne podatke o smrtnosti dobimo šele okrog leta 2060 (Birg, 2000, str. 

176). 

 

Napovedovanje demografskega razvoja temelji tudi na zunanjih okoliščinah, ki vplivajo 

nanj. Tako na migracijske tokove vplivajo na primer ekonomski razvojni dejavniki in 

druge povezane zunanje okoliščine. Na Irskem je na primer po letu 2004 prišlo do 

izrazitega povečanja imigracije iz vzhodnoevropskih držav, ki so takrat postale članice 

Evropske unije, ravno takrat pa je tudi Irska doživljala močno gospodarsko rast (Layte et 

al., 2009, str. 2). Layte et al. (2009, str. 2) pri tem opozarja, da je primer imigracij na Irsko 

tudi dober primer, ki ponazarja, da so projekccije prihodnjega razvoja probabilistične v 

smislu, da lahko spremenjene okoliščine vplivajo na projekcijo v tolikšni meri, da ta 

postane odvečna. Zaradi tega je treba rezultate takšnih projekcij redno spremljati in po 

potrebi posodabljati.  

 

Rezultati dolgoročnih napovedi, ki temeljijo na projekcijah razvoja prebivalstva, so zato 

občutljivi na spremembe v zunanjih okoliščinah, zato tovrstni rezultati služijo bolj kot 

napoved prihodnjih trendov, ne pa kot dejanska napoved za vsako leto posebej. Čeprav so 

lahko na primer trenutne migracije pomembno drugačne, kot so predpostavljene v modelu, 

pa je nizka verjetnost, da bi se pomembno razlikovale v celotnem obravnavanem obdobju 

(Layte et al., 2009, str. 4). 

 

Glede napovedi razvoja v prihodnosti imajo raziskovalci sicer še vedno različna mnenja, 

nekateri zagovarjajo nadaljevanje sedanjih trendov, drugi pa so menja, da bi se trendi lahko 
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tudi spremenili, predvsem zaradi uveljavljanja nezdravih življenjskih slogov, eden od 

faktorjev, ki bi lahko vplival na takšen razvoj, pa je tudi epidemija previsoke telesne teže v 

razvitih državah (Dormont et al., 2008, str. 6). Pri spremljanju demografskih sprememb se 

je treba zavedati, da procesi, ki povzročajo te spremembe, pogosto v začetnih fazah 

povzročijo nepričakovane posledice (Robine & Michel, 2004, str. 593). V obdobju 

demografsko-epidemiološke tranzicije se v prvi fazi zaradi padca smrtnosti dojenčkov 

poveča število mlajšega prebivalstva. Padec rodnosti, ki sledi, v prvi fazi zniža število 

otrok, medtem ko delež mladih odraslih zrase, kar pripelje do zviševanja povprečne starosti 

prebivalstva. Če sta padca rodnosti in smrtnosti sočasna, pride v populaciji najprej do 

pospešenega pomlajevanja, v obdobju vsaj 40 let pa nato do pospešenega staranja 

prebivalstva. V razvitih državah z nizko rodnostjo pa nasprotno vsako znižanje umrljivosti 

pripelje do staranja prebivalstva. Pred demografsko tranzicijo naj bi bila skupna incidenca 

visoka, skupna prevalenca pa nizka. Po tranziciji naj bi veljalo ravno obratno.  

 

Eno od presenečenj demografskega razvoja v zadnjih dveh desetletjih je bila hitrost 

upadanja rodnosti v več manj razvitih državah. V državah severne poloble je stopnja 

rodnosti, ki je pod stopnjo, potrebno za obnavljanje števila prebivalstva, prisotna že dlje, 

od leta 2002 pa je stopnja rodnosti padla pod to mejo tudi v 33 manj razvitih državah 

pretežno v Južni Ameriki, v karibskem območju in v delih Azije. Procesi staranja so v 

Evropi trajali nekaj desetletij, v Franciji je na primer trajalo 115 let, da je delež starejših od 

65 let zrasel s 7 % na 14 %, medtem ko so danes ti procesi zelo hitri v Jugovzhodni Aziji. 

Na Japonskem je enaka sprememba deleža starejših od 65 let s 7 na 14 % trajala 26 let, 

podobno hitri pa so procesi tudi v sosednjih državah, še posebej na Kitajskem, v Južni 

Koreji, na Tajvanu in na Tajskem. Podobno kot v Evropi je tudi v teh državah staranje v 

povezavi z vzdržnostjo pokojninskih, zdravstvenih in drugih socialno-ekonomskih 

sistemov zelo pomembna družbena tema (Kinsella & Phillips, 2005, str. 15). 

 

Na staranje prebivalstva lahko gledamo kot na človeško zgodbo o uspehu – zmagoslavje 

javnega zdravja, napredka v medicini in ekonomskega razvoja, ki premagujejo bolezni in 

poškodbe, ki so tisočletja skrajševali človeška življenja. Po drugi strani pa staranje 

prebivalstva na svetovni ravni prinaša številne izzive na področju prebivalstva in 

nacionalnega razvoja, na primer vključevanje starejših prebivalcev v družbo, aktivne 

politike staranja, vzdržnost družin in možnost zagotavljanja materialnih in socialnih razmer 

oskrbe za starejše prebivalce (Kinsella & Phillips, 2005, str. 5).  

 

3.3.2 Pregled raziskovalnih pristopov 

 

Čeprav na področju raziskovanja vplivov staranja prebivalstva na zdravstvene sisteme 

najdemo številne raziskave, se le redke ukvarjajo s proučevanjem sprememb v strukturi 

povpraševanja po zdravstvenih storitvah. Več raziskav najdemo na področju raziskav 

incidence ter prevalence posameznih bolezni in na področju agregatnega povpraševanja na 
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ravni populacije posameznih regij ali držav. V nadaljevanju je predstavljenih nekaj 

značilnih pristopov k proučevanju tovrstne tematike.  

 

V okviru projekta AGIR ("Ageing, Health and Retitrement in Europe", Staranje, zdravje in 

upokojevanje v Evropi) so bile pripravljene dolgoročne projekcije splošnega zdravstvenega 

stanja prebivalstva do leta 2050 v izbranih evropskih državah (Schulz, 2005, str. 23). 

Projekcije so bile pripravljene na osnovi več scenarijev razvoja pričakovane življenjske 

dobe in dveh scenarijev razvoja zdravstvenega stanja. 

 

Zdravstveno stanje je opisano s tremi stopnjami: dobro, zadovoljivo in slabo zdravstveno 

stanje (angl. good, fair, bad). V scenariju, kjer zdravstveno stanje ostaja nespremenjeno, je 

predvideno zmanjšanje števila prebivalcev v dobrem zdravstvenem stanju in povečanje 

števila prebivalcev z zadovoljivim in slabim zdravstvenim stanjem. V scenarijih 

demografskega razvoja z upoštevanjem podaljšanja življenjske dobe se še bolj zviša število 

prebivalcev v slabem zdravstvenem stanju, v scenarijih z izboljševanjem zdravstvenega 

stanja prebivalstva pa se delež prebivalcev s slabim zdravstvenim stanjem zmanjša. 

 

Del študije je bila tudi raziskava števila hospitalizacij in obiskov pri zdravnikih. V obdobju 

od leta 1993 do 1998 se je v večini opazovanih držav (Belgija, Danska, Finska, Francija, 

Nemčija, Španija in Velika Britanija) zvišalo število obiskov pri zdravnikih in število 

sprejemov v bolnišnicah, zmanjšalo se je le število obiskov v bolnišnicah na Nizozemskem 

in število obiskov pri zdravnikih v Nemčiji (Schulz, 2005, str. 19–21). 

 

Za vse analizirane države (Belgija, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Španija in Velika 

Britanija) so napovedi pokazale bistveno povečanje števila obiskov v bolnišnicah (Schulz, 

2005, str. 24). Število obiskov v bolnišnicah v vseh navedenih državah se bo glede na 

rezultate napovedi zvišalo s približno 47 milijonov v letih 1999 oziroma 2000 na približno 

56 milijonov v letu 2040 po osnovnem scenariju oziroma na 62 milijonov po scenariju 

daljšega življenja (Schulz, 2005, str. 19–21). 

 

Na Irskem je bil po naročilu Zdravstvenoraziskovalnega sveta (angl. Health Research 

Board, HRB) izveden raziskovalni projekt v povezavi s povpraševanjem po zdravstvenih 

storitvah in staranjem prebivalstva s štirimi glavnimi cilji (Layte et al., 2009, str. 1): 

1. preučiti spremembe v starostni strukturi prebivalstva na Irskem in njihov vpliv na 

povpraševanje po zdravstvenih storitvah v obdobju 2001–2006, 

2. pripraviti projekcije števila in strukture prebivalstva na Irskem za obdobje 2006–

2021 po starostnih skupinah, spolu in po okrajih z dodatno delitvijo glede na 

migrantski status in narodnost, družinski status in število članov v gospodinjstvu, 

3. uporabiti rezultate ciljev 1. in 2. za raziskavo trendov v povpraševanju po 

zdravstvenih storitvah na državni in regionalni ravni ter za proučitev predvidenih 

sprememb v strukturi povpraševanja v različnih sektorjih, v bolnišnični oskrbi, 
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ambulantni bolnišnični dejavnosti, pri splošnih zdravnikih, v povpraševanju po 

zdravilih in v povpraševanju po storitvah dolgotrajne oskrbe in 

4. proučiti vpliv demografskih sprememb na povpraševanje po zdravstvenih storitvah 

glede na ostale faktorje, ki vplivajo na tovrstno povpraševanje, in določiti skupne 

trende na povpraševanje po zdravstvenih storitvah do leta 2021. 

 

Povzetek rezultatov napovedi med letoma 2007 in 2020 pokaže naslednje (Layte, 2009b, 

str. 2):  

 54 % povečanje števila bolnišničnih postelj in 64 % povečanje števila postelj za 

dnevno oskrbo (skupna letna rast števila postelj skoraj 4 % letno), 

 30 % povečanje števila obiskov pri splošnih zdravnikih za starejše od 16 let 

(povečanje je lahko tudi večje, če se bodo nadaljevali pretekli trendi morbiditete) in 

 25 % do 60 % povečanje števila obiskov v specialističnih ambulantah (glede na 

različne scenarije). 

 

Pri napovedovanju povpraševanja je eden od pristopov tudi uporaba strukturnih dinamičnih 

modelov. Tovrstni pristop je bil uporabljen v študiji, v kateri so avtorji napovedali 

prihodnjo uporabo potreb po dolgotrajni oskrbi starejših (Desai, Penn, Brailsford & 

Chipulu, 2008, str. 168). Avtorji so v prvem koraku oblikovali kvalitativni model, nato pa 

so na osnovi tega modela pripravili strukturni model, ki je temeljil na širokem naboru 

spremenljivk (Desai et al., 2008, str. 170), na primer število napotitev iz zdravstvenega 

sistema, informacije, oglaševanje, programi dobrega počutja, preventivni programi, 

struktura prebivalstva, ciljne vrednosti, število razpoložljivega kvalificiranega in 

nekvalificiranega negovalnega osebja …  

 

Tovrstni modeli omogočajo vključitev širokega spektra dejavnikov v napovedi, vendar 

zahtevajo natančno poznavanje vplivov na povpraševanje in podatke, ki jih lahko 

medsebojno povežemo. V primeru področja povpraševanja po zdravstvenih storitvah, s 

katerim se ukvarja ta raziskava, bi oblikovanje takšnega modela zahtevalo poznavanje 

dejavnikov za vsako skupino bolezni posebej, kar bi zahtevalo oblikovanje izjemno 

kompleksnega in težko preglednega modela.  

 

Standardna metoda za izračun vpliva staranja prebivalstva na različnih področjih je metoda 

projekcije po starostnih skupinah (angl. age-group projection), ki je tudi osnova za izračun 

napovedi v tej doktorski disertaciji. Izračun je pripravljen ob predpostavki, da faktor (na 

primer izdatki za zdravstveno oskrbo) v različnih starostnih skupinah v prihodnosti ostaja 

na enaki relativni ravni kot v sedanjosti (Pellikaan & Westerhout, 2005, str. 3). 

 

V tem primeru za pripravo napovedi izračunamo strošek zdravstvenih storitev na 

prebivalca za vsako izbrano starostno skupino, s pomočjo demografskih projekcij se 

izračuna število prebivalcev v starostnih skupinah v izbranem prihodnjem času, izdatki za 
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zdravstvo pa se izračunajo s pomočjo trenutnih izdatkov na prebivalca. Tovrstni pristop je 

v literaturi pogosto uporabljen (Pellikaan & Westerhout, 2005, str. 3). 

 

Pristop ima nekatere pomanjkljivosti, saj temelji na vrsti predpostavk, ki se v napovedi ne 

spreminjajo in ostajajo na enaki ravni kot v sedanjosti. Predvsem ne upošteva, da se v 

prihodnosti lahko spremenita pričakovana življenjska doba in zdravstveni status 

prebivalstva. Predvideni razvoj na teh področjih lahko bolje proučimo s pripravo scenarija, 

ki upošteva predvideno daljšo življenjsko dobo in izboljšanje zdravstvenega stanja 

prebivalstva (Pellikaan & Westerhout, 2005, str. 4). 

 

Na Irskem so v okviru priprave nacionalne zdravstvene politike v letih 2008 in 2009 

pripravili več študij, v katerih so raziskali prihodnje povpraševanje po zdravstvenih 

storitvah zaradi demografskih sprememb. Raziskali so prihodnje povpraševanje po 

bolnišničnih storitvah, storitvah specialističnih ambulant, storitvah splošnih zdravnikov, 

dolgotrajne oskrbe in povpraševanja po zdravilih. 

 

Pri napovedi uporabe zdravil do leta 2021 na Irskem so avtorji uporabili dva modela: 

model s konstantno stopnjo uporabe zdravil in model z linearnim trendom (Bennett et al., 

2009, str. 91). Pri modelu s konstantno stopnjo uporabe zdravil so za napoved prihodnje 

porabe zdravil uporabili konstantne stopnje iz leta 2006 za posamezne starostne skupine 

ločeno za moške in ženske, prihodnjo porabo pa so izračunali tako, da so stopnje porabe 

zdravil pomnožili z napovedanim številom prebivalcev v vsaki starostni skupini. 

 

Pri drugem modelu so upoštevali rast stopnje uporabe zdravil po linearnem trendu za vsako 

starostno skupino (širina skupin 5 let) prav tako ločeno za moške in ženske (Bennett et al., 

2009, str. 92) in tako izračunane rezultate uporabili za izračun napovedi prihodnje porabe 

zdravil. Pri tem so naleteli na težavo, da se je poraba zdravil bistveno povečala v letu 2001, 

ko so na Irskem uvedli univerzalno pravico do zdravstvene kartice oziroma zdravstvenega 

zavarovanja za vse starejše od 70 let, kar je pomenilo bistveno anomalijo pri proučevanju 

časovne serije. 

 

Težavo so rešili tako, da so smerne koeficiente linearnega trenda, izračunane za leta od 

2000 do 2006, zmanjšali za faktor, ki je bil izračunan, kot sledi: smerni koeficient 2002–

2006/smerni koeficient 1995–2006. Avtorji predpostavljajo, da zaradi preloma v letu 2001 

koeficient, izračunan za obdobje od leta 1995 do leta 2006, sistematično precenjuje 

dejanski trend, zato so pomanjkljivost poskušali rešiti s pomočjo dodatnega faktorja 

(Bennett et al., 2009, str. 92).  

 

V okviru iste raziskave so na Irskem proučili tudi prihodnje število obiskov pri splošnih 

zdravnikih. Število obiskov so napovedali s pomočjo projekcije po starostnih skupinah 

tako, da so povprečno število obiskov v letih 1995–2001 po starostnih skupinah in spolu 
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pomnožili s številom prebivalcev po starostnih skupinah in spolu v letih 2006–2021 glede 

na demografske projekcije nacionalnega statističnega urada (Thomas & Layte, 2009, str. 

53). Avtorja ugotavljata, da tovrstna napoved ne upošteva morebitnih sprememb pri številu 

obiskov pri splošnih zdravnikih v prihodnosti. Napoved števila obiskov zato dopolnita s 

stopnjo rasti, kot je predvidena za rast incidence najpogostejših kroničnih in akutnih 

bolezni. Uporabita enako metodologijo, kot je bila uporabljena za napoved skupnega 

povpraševanja po zdravstvenih storitvah na Irskem (Layte et al., 2009, str. 15). 

 

V napovedi skupnega povpraševanja po zdravstvenih storitvah na Irskem so v napoved 

vključene napovedi gibanja incidence za štiri skupine bolezni: diabetes, rak, povišan krvni 

tlak ter ishemične bolezni srca s kapmi. Izračunane so projekcije incidence navedenih 

bolezni za celotno populacijo (niso razdeljene po starostnih skupinah), nato pa so letne 

stopnje povečanja preračunane v inflacijske faktorje (Layte et al., 2009, str. 16). V primeru 

napovedi števila obiskov pri splošnih zdravnikih korekcija z navedenimi inflacijskimi 

faktorji pokaže dodatno povečanje števila obiskov, in sicer za 12 % v obdobju od leta 2007 

do 2021 za celotno populacijo, od tega za 14 % za moške in 10 % za ženske. Uporaba 

tovrstnih faktorjev temelji na dveh predpostavkah (Thomas & Layte, 2009, str. 58): 

 obravnavane bolezni so sprejemljivi kazalniki za mnogo širše skupine bolezni in 

 proporcionalna sprememba v incidenci bolezni pomeni neposredno enako 

proporcionalno spremembo obiskov splošnih zdravnikov. 

 

Za obe predpostavki avtorja ugotavljata, da sta zelo pogumni, ob upoštevanju omejenih 

informacij o incidenci in obiskih pri splošnih zdravnikih, ki so na voljo. Kljub temu lahko 

napovedi, izdelane ob teh predpostavkah, predstavljajo splošni podatek o smeri in velikosti 

pričakovanih sprememb števila obiskov v prihodnosti (Thomas & Layte, 2009, str. 58). V 

analizi skupnega povpraševanja po zdravstvenih storitvah so avtorji uporabili še dodaten 

inflacijski faktor, ki je bil arbitrarno določen na ravni 1 % letno in je predstavljal 

spremembe v povpraševanju po zdravstvenih storitvah kot rezultat spremenjene 

dostopnosti do zdravstvenih storitev, tehnologije in pričakovanj prebivalcev glede 

zdravstvenih storitev, vendar avtorji razpravljajo, ali je uporaba tovrstnega približno 

ocenjenega faktorja sploh upravičena (Thomas & Layte, 2009, str. 58). 

 

Pri proučevanju časovnih trendov števila uporabnikov zdravstvenih storitev je treba 

upoštevati tudi na spremembe v ukrepih zdravstvene politike. Na Irskem se je na primer v 

letih med 2001 in 2006 število dnevnih pacientov v bolnišnicah, ki so bili stari nad 65 let, 

zvišalo za kar 44 %, čeprav je povečanje števila prebivalcev v tej starostni skupini znašalo 

le 7,3 %. V tem času se je zaradi vladnih ukrepov na področju zdravstva zvišalo tudi 

število zdravnikov za 33 %, hkrati pa so bili sprejeti tudi posebni ukrepi za skrajšanje 

čakalnih vrst (Layte, 2009c, str. 78). Pri oblikovanju scenarijev na osnovi takšnih podatkov 

je treba biti zelo previden in pri napovedih upoštevati, da se tovrstni trendi verjetno ne 

bodo nadaljevali tudi v prihodnosti (Layte, 2009c, str. 80). 
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V raziskavi o prihodnjem gibanju izdatkov za zdravljenje kapi na Nizozemskem so avtorji 

za napoved števila primerov kapi do leta 2020 uporabili dinamične tabele stanj za 

populacijo, izračun pa je bil zasnovan na prevalenci in incidenci kapi glede na starost, spol 

in prisotnost glavnih faktorjev tveganja, kajenja in previsokega krvnega tlaka. Pri 

oblikovanju modela so avtorji upoštevali verjetnosti sprememb prevalence in incidence po 

starostnih skupinah, ki so jih pridobili na osnovi dveh prej izvedenih specifičnih študij o 

pogostosti kapi v populaciji na Nizozemskem (Struijs et al., 2006, str. 519).  

 

Spremembe v pogostosti kajenja in visokega krvnega tlaka v obdobju napovedovanja so 

avtorji ocenili s pomočjo ekstrapolacije linearnega trenda med letoma 1997 in 2000 za 

obdobje od leta 2000 do 2020. Glede na napovedano število primerov kapi so nato ocenili 

izdatke tako, da so število primerov pomnožili s povprečnimi izdatki zdravljenja kapi, ki so 

jih opredelili s pomočjo rezultatov že izvedenih raziskav. Za izdelani model so opravili 

tudi analizo občutljivosti (Struijs et al., 2006, str. 521), v kateri so uporabili najvišje in 

najnižje ocene parametrov modela iz literature (izdatki za zdravljenje, pogostost kajenja in 

previsokega krvnega tlaka). Rezultati modela so pokazali visoko občutljivost pri večini 

vstopnih parametrov. Rezultati raziskave kažejo na povečanje izdatkov zaradi kapi do leta 

2020 po vseh predvidenih scenarijih (Struijs et al., 2006, str. 520). 

 

Pri napovedi potreb po koronarni angioplastiki in operacijah obvoda koronarne arterije 

("bypass") so avtorji v Veliki Britaniji uporabili model napovedovanja prevalence in 

incidence, ki temelji na uporabi stopenj obolevnosti in preživetja po spolu in starosti. 

Model upošteva delež napotenih bolnikov, ki so jih na operacijo poslali splošni zdravniki, 

in predvideno znižanje stopenj obolevnosti zaradi preventivnih akcij. Za napoved števila 

prebivalcev po starostnih skupinah in spolu za obdobje 10 let v prihodnosti so uporabili 

napovedi nacionalnega statističnega urada. Model je pripravljen s pomočjo standardnega 

računalniškega programa za obdelavo preglednic in omogoča spreminjanje faktorjev in s 

tem analizo občutljivosti rezultatov modela (Harper et al., 2004, str. 530). 

 

V študiji, ki je zajela štiri evropske države (Nemčijo, Španijo, Nizozemsko in Poljsko), so 

avtorji pripravili model za napovedovanje števila starejših oseb z oviranostjo s pomočjo 

dinamičnega modeliranja prehodov v stanje invalidnosti. Pri tem upoštevajo podatke iz 

raziskav o zdravju, staranju in upokojevanju v Evropi ("Survey of Health, Ageing and 

Retirement in Europe", SHARE) in demografske projekcije Eurostata za leto 2008 (Burns, 

Van Der Gaag & Bijwaart, 2012, str. 3). 

 

Glede na podatke iz raziskave SHARE izračunajo hipotetično incidenco prehodov v 

oviranost glede na starost in te podatke združijo z demografskimi projekcijami. Model je 

pripravljen za prebivalce, starejše od 55 let, za obdobje od leta 2008 do leta 2040. Model 

ne upošteva sprememb v rodnosti, prav tako ne upošteva migracij, saj te za starejše 
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starostne skupine niso značilne. Pri napovedih avtorji upoštevajo še vpliv dveh faktorjev 

tveganja, in sicer kajenja in prekomerne telesne teže. Napoved temelji na predpostavki, da 

je prehod v oviranost nepovraten in da so torej prehodi iz stanja brez oviranosti v stanje z 

oviranostjo enosmerni (Bonneux et al., 2012, str. 3). 

 

V raziskavi gre za kohortni model, v katerem vsak posameznik vstopi v model v 

določenem stanju, nato prehaja skozi druga stanja in s smrtjo izstopi iz modela. Model za 

napovedovanje potreb po dolgotrajni oskrbi je zasnovan na treh stanjih: živ brez oviranosti, 

živ z oviranostjo in mrtev. Takšen model nam pokaže pričakovano življenjsko dobo brez in 

z oviranostjo. Prehodi med stanji so izračunani s pomočjo tranzicijskih stopenj oziroma 

incidence oviranosti (Bonneux et al., 2012, str. 21).  

 

V ZDA so avtorji proučili predvidene spremembe na področju povpraševanja po 

bolnišničnih storitvah (Strunk et al., 2006). Raziskava je bila zasnovana na primerjavi 

skupin primerov s podobnimi diagnozami in stopnjami bolezni ("all-payer severity 

adjusted diagnosis-related group" ali APS-DRG), ki jih lahko primerjamo s skupinami 

primerljivih primerov (SPP), ki se za obračun akutnih bolnišničnih obravnav uporabljajo v 

Sloveniji. 

 

Avtorji so izračunali stopnjo uporabe bolnišničnih storitev (hospitalizacij) za skupine s 

podobnimi diagnozami po starostnih skupinah in nato izračunali število primerov glede na 

demografske projekcije z upoštevanjem časovnih trendov rodnosti, umrljivosti in migracij. 

Napoved je izračunana s pomočjo modela projekcije po starostnih skupinah tako, da je 

število prebivalcev v posamezni starostni skupini pomnoženo s stopnjo uporabe za 

posamezne skupine primerov v starostni skupini. S časom se spreminja število prebivalcev 

v starostnih skupinah glede na demografske projekcije in s tem tudi število bolnišničnih 

obravnav po starostnih skupinah (Strunk et al., 2006, str. 143). Stopnja uporabe ostaja v 

modelu konstantna glede na izračunano stopnjo uporabe v letu 2005. Napredek v 

medicinski tehnologiji je upoštevan z ekstrapolacijo trendov umrljivosti (Strunk et al., 

2006, str. 143). 

 

Študija je bila izvedena za obdobje med letoma 2005 in 2015, torej za 10 let. Avtorji v 

zaključku članka ugotavljajo, da je rast povpraševanja po bolnišničnih storitvah zaradi 

staranja prebivalstva majhna ter da se povpraševanje v večji meri povečuje zaradi drugih 

dejavnikov, predvsem zaradi napredka v medicinski tehnologiji. Ugotavljajo še, da je za 

prihodnje načrtovanje bolnišničnih zmogljivosti bolj kot staranje prebivalstva pomembna 

rast ali stagnacija zaradi migracij, ki je v ZDA zelo različna po posameznih geografskih 

območjih (Strunk et al., 2006, str. 148). 

 

V Kanadi so v raziskavi o potrebah po zdravnikih različnih specializacij izračunali število 

potrebnih zdravnikov tako, da so izračunali delež obiskov pri zdravnikih z različnimi 
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specializacijami glede na starostno skupino (starosti do 15 let, 15–64, 65–74 in nad 75 let) 

za leta od 1986 do 1994. Pri oftalmologih so na primer 40 % obiskov pomenili prebivalci, 

starejši od 75 let. Stopnjo rasti po starostnih skupinah iz demografskih projekcij so nato 

pomnožili z deležem obiskov in dobili delež, za katerega bi se moralo povečati število 

zdravnikov z izbrano specializacijo glede na predvidene demografske spremembe. Podatke 

o obiskih so dobili s pomočjo evidence izdanih računov iz podatkovnih baz kanadskega 

državnega sistema zdravstvenega varstva, demografske projekcije pa so bile pripravljene 

na osnovi podatkov kanadskega statističnega urada (Roos et al., 1998, str. 1277). 

 

Če so v literaturi o povpraševanju po zdravstvenih storitvah modeli, ki uporabljajo 

projekcijo po starostnih skupinah, prikazani le opisno, pa v literaturi o spremembah 

izdatkov za zdravstvo najdemo tudi formalno predstavljene modele, ki so po vsebini 

enakovredni modelom za napovedovanje povpraševanja. V teh modelih so namesto števila 

obravnav na prebivalca po starostnih skupinah uporabljeni izdatki na prebivalca. Primer 

tovrstnega modela z uporabo projekcije po starostnih skupinah je naslednji (Golinowska et 

al., 2009, str. 8): 

 

 
(3.1) 

 

Kjer pomeni: 

HEt – izdatki za zdravstvo v letu t, starostni kohorti a in za spol g, 

Nt,a,g – število prebivalcev v letu t, starostni kohorti a in za spol g, 

HEt,a,g – povprečni izdatki za zdravstvo v letu t, starostni kohorti a in za spol g. 

 

Razširjeni model projekcije po starostnih skupinah je bil uporabljen na primer pri 

raziskavi, v kateri so avtorji pripravili scenarije za rast izdatkov zdravstva v novih državah 

Evropske unije, v Bolgariji, Estoniji, na Madžarskem, Poljskem in Slovaškem (Golinowska 

et al., 2009). Na osnovi podobnega modela, ki temelji na povprečnih letnih izdatkih za 

posamezno zdravstveno stanje, pomnoženo s številom prebivalcev z navedenim 

zdravstvenim stanjem, so bile zasnovane tudi napovedi gibanja izdatkov za program 

Medicare v ZDA (Lee & Miller, 2002, str. 1367). 

 

V Avstraliji so za izračun izdatkov za zdravstvene storitve uporabili naslednji model 

(Banks, 2005, str. 356): 

 

 

(3.2) 

 

HCEage – specifični izdatki na osebo glede na starostno skupino, 
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POPage(t) – število oseb določene starosti v določenem letu, 

age – referenčna starostna skupina za izdatke za zdravstvo na osebo in velikost populacije, 

petletne starostne skupine od 0 let do 85 let in več, 

t – referenčno leto za napovedovanje izdatkov, leto t = 0 je leto 2001, 

g – letna stopnja rasti izdatkov zdravstvenih storitev na osebo. 

 

Avtor tovrstni model imenuje "tradicionalni model" (Banks, 2005, str. 356). Za posamezno 

starostno skupino so izdatki za zdravstvo izračunani na podlagi specifičnih izdatkov za 

zdravstvo na osebo in števila oseb v starostni skupini. V enačbi je dodana še letna rast 

izdatkov na osebo v obliki inflacijskega faktorja. 

 

Določitev letne stopnje rasti izdatkov na osebo je zelo pomembna, saj inflacijski faktor 

poleg sprememb v demografski strukturi prebivalstva v veliki meri vpliva na rezultate 

napovedi. Letna stopnja rasti zajema vse ostale vplive, ki vplivajo na rast izdatkov za 

zdravstvo, na primer spremembe v medicinski tehnologiji, spremembe v dostopnosti 

farmacevtskih izdelkov, spremembe financiranja storitev in podobno (Banks, 2005, str. 

361).  

 

Napoved rasti izdatkov je bila izračunana na osnovi štirih komponent, in sicer izdatkov 

zdravljenja v bolnišnicah, izdatkov ostalih zdravstvenih storitev, izdatkov za zdravila in 

ostalih izdatkov, ki jih plačujejo zdravstvene zavarovalnice. Vsaka vrsta izdatkov ima 

zgodovinsko različne letne stopnje rasti. Avtor v raziskavi ugotavlja, da je za kratkoročne 

napovedi primerna uporaba trenda, ki temelji na podatkih iz preteklosti (Banks, 2005, str. 

371). 

 

Pri uradni dolgoročni napovedi rasti izdatkov za zdravstvo je bila tako za vsa štiri področja 

uporabljena enotna letna stopnja rasti 0,6 % nad pričakovano letno stopnjo rasti BDP 

(Banks, 2005, str. 372). Letna stopnja rasti 0,6 % nad pričakovano stopnjo rasti BDP je bila 

določena s stopenjskim procesom, ki je upošteval povprečno letno stopnjo rasti izdatkov za 

zdravstvo od 7 do 7,8 % letno. Od navedene stopnje rasti se odštejejo inflacija (3 do 4 %), 

vpliv povečevanja skupnega števila prebivalcev (1,2 do 1,3 %), vpliv staranja prebivalstva 

(0,4 do 0,6 %) in vpliv rasti BDP na prebivalca (2,1 do 2,5 %). Če odštejemo navedene 

vplive, dobimo interval rasti med 0,3 in 0,9 %. Za osnovno napoved je bila glede na 

izračunani interval uporabljena letna stopnja rasti 0,6 %, dodatno pa je bila izvedena 

analiza občutljivosti z letnima stopnjama rasti 0,3 % in 0,9 % nad stopnjo rasti BDP 

(Banks, 2005, str. 373). 

 

Za kratkoročne napovedi je lahko primerna tudi metoda konstantne stopnje rasti, ki pa je 

manj primerna za dolgoročne napovedi, saj pri konstantni stopnji rasti pride do 

eksponentne rasti. Za uporabo takšne metode potrebujemo trdno teoretično podlago. Za 
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dolgoročne napovedi je običajno primernejša uporaba logistične funkcije, pri kateri rast v 

bolj oddaljenih obdobjih ni tako visoka (Banks, 2005, str. 374). 

 

Shang in Goldman sta v raziskavi v ZDA preverila, ali prihodnje izdatke za zdravstvo bolje 

napoveduje pričakovana življenjska doba ali preostala pričakovana leta življenja, kot je 

predvideno v hipotezah o kompresiji morbiditete (Shang & Goldman, 2008, str. 497). V 

študiji za pripravo napovedi uporabljata regresijske modele, kjer so izdatki za zdravstvo 

neodvisna spremenljivka (skupni izdatki, ki jih pokriva program Medicare, in izdatki, ki jih 

uporabniki plačajo sami), neodvisne spremenljivke pa so (Shang & Goldman, 2008, str. 

492): 

 samo starost, 

 samo pričakovana preostala življenjska doba, 

 starost in pričakovana življenjska doba, 

 osnovne demografske spremenljivke (binominalne spremenljivke za spol, raso, 

hispanski izvor, izobrazbo, zakonski stan, urbano prebivalstvo, zavarovanje, smrt, v 

proučevanem letu in leto) in starost, 

 osnovne demografske spremenljivke in pričakovana preostala življenjska doba,  

 osnovne demografske spremenljivke, starost in pričakovana preostala življenjska 

doba, 

 polni model z vsemi spremenljivkami, naštetimi v prejšnji alineji, plus prisotnost 

različnih bolezni, oviranost in dejavniki tveganja. 

 

Podatki so bili pridobljeni s panelnimi anketami bolnikov, ki so uporabniki sistema 

Medicare, v okviru ankete so bili pridobljeni tudi podatki o boleznih in dejavnikih 

tveganja. Panel je bil izveden na vzorcu 12.000 prebivalcev med letoma 1992 in 1999. 

Glede na število prispelih odgovorov in anket, v katerih so manjkali odgovori, je končni 

vzorec obsegal 83.412 prebivalcev. V analizo so bili vključeni samo podatki prebivalcev, 

starejših od 65 let (Shang & Goldman, 2008, str. 489). Avtorja izračunata napovedi glede 

na podatke iz leta 1992 in pripravita projekcije do leta 1999 ter jih primerjata z dejanskimi 

rezultati iz panela. 

 

Rezultati pokažejo, da je starost statistično pomembna za napovedovanje izdatkov za 

zdravstvo in da ima pozitivni vpliv na izdatke v modelu 1. in 4. Če v model uvedemo kot 

kontrolno spremenljivko še pričakovano preostalo življenjsko dobo, se vpliv starosti 

zmanjša, pričakovana življenjska doba pa sama postane statistično pomembna 

spremenljivka. Ko sta avtorja v model dodala še spremenljivke, povezane z zdravstvenim 

stanjem, je vpliv starosti postal negativen, vpliv pričakovane preostale življenjske dobe pa 

pozitiven, kar je v skladu s hipotezo, da zdravniki v večji meri zdravijo mlajše paciente 

(Shang & Goldman, 2008, str. 495). 
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Na osnovi ugotovitev analize dejavnikov avtorja nato pripravita tudi napovedi gibanja 

skupnih izdatkov za zdravstvo v obdobju od leta 1993 do 1999. Pri napovedih uporabita 

naslednje tri modele (Shang & Goldman, 2008, str. 497): 

 model, ki temelji na stroških po starostnih skupinah, 

 model, ki temelji na stroških glede na preostali čas do smrti, in 

 model, ki temelji na stroških glede na pričakovano življenjsko dobo. 

 

Vsi trije modeli so variante projekcije po starostnih skupinah in so pripravljeni samo za 

prebivalce, starejše od 65 let. Iz modelov lahko vidimo, da sta avtorja za preverjanje 

natančnosti različnih pristopov modeliranja uporabila regresijske modele s številnimi 

dodatnimi spremenljivkami, na primer demografske značilnosti, prisotnost bolezni, 

prisotnost oviranosti in dejavniki tveganja. Pri pripravi napovedi za izdatke za zdravstvene 

storitve v prihodnosti pa avtorja nista uporabila regresijskih modelov, ampak variante 

projekcij po starostnih skupinah, ki upoštevajo samo izdatke po skupinah prebivalcev 

(glede na starost, predviden čas do smrti ali predvideno preostalo življenjsko dobo), in 

projekcije števila prebivalcev v ustrezni skupini. Če bi za napovedovanje želeli uporabiti 

polne regresijske modele, bi morali napovedati prihodnji razvoj vseh spremenljivk, ki so 

vključene v model, kar bi v model vneslo zelo visoko stopnjo negotovosti. 

 

Rezultati napovedi prej navedenih modelov so pokazali, da dejanskemu razvoju izdatkov 

zdravstvenih storitev med letoma 1993 in 1999 model, ki je pripravljen na osnovi preostale 

življenjske dobe, sledi bolje kot model, ki je pripravljen na osnovi starosti prebivalstva. 

Model, ki je pripravljen na osnovi staranja, ne upošteva sprememb v splošnem 

zdravstvenem stanju prebivalstva, ki se je v tem času izboljševalo (Shang & Goldman, 

2008, str. 498). Vendar je v tem primeru pomembno, da so bili v model vključeni samo 

prebivalci in izdatki za zdravstvene storitve za starejše od 65 let in ne za celotno 

populacijo, kar pomeni, da rezultatov ne moremo posplošiti tudi na populacijo, mlajšo od 

65 let. 

 

V raziskavi o povezavi o izdatkih za zdravstvo in staranja prebivalstva Dormont in 

soavtorji (2008, str. 8) ugotavljajo, da mnoge podobne raziskave oblikujejo modele rasti 

izdatkov za zdravstvo zaradi staranja tako, da povežejo statično razporeditev izdatkov po 

starostnih skupinah s projekcijami demografskega razvoja. Avtorji ugotavljajo, da takšen 

pristop ni najprimernejši, saj na primeru podatkov za Francijo med letoma 1992 in 2000 

ugotovijo, da se izdatki s časom zvišujejo za vse starostne skupine, kar pomeni, da je treba 

pri napovedih upoštevati tudi te spremembe. Avtorji menijo, da je takšen trend posledica 

sprememb v preferencah prebivalstva in napredka v medicinski tehnologiji. Profil izdatkov 

zdravstvenih storitev po starostnih skupinah v Franciji se je med letoma 1992 in 2000 

spremenil tako, da so se zvišali izdatki za zdravstvo v vseh starostnih skupinah, do 

največjih sprememb pa je prišlo prav pri najstarejših skupinah (Dormont et al., 2006, str. 

948). 
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V raziskavi o potrebah po oskrbi starejših v Hampshiru v Veliki Britaniji so avtorji za 

napovedovanje sprememb v potrebnih kapacitetah uporabili pristop z oblikovanjem 

simulacijskih modelov sistemske dinamike (Desai et al., 2008, str. 168). Na osnovi 

teoretičnih modelov so avtorji oblikovali modele pretoka in "zalog", kjer zaloga predstavlja 

potrebe po določeni vrsti socialnih storitev, med katerimi poteka "pretok" oskrbovancev, 

katerih potrebe po oskrbi se s časom spreminjajo (Desai et al., 2008, str. 169). 

 

Na osnovi začetnega kvalitativnega modela so avtorji oblikovali kvantitativni strukturni 

model, v katerem so opredelili serijo vzročnih negativnih ali pozitivnih vplivov na 

"zalogo" in "pretok", kot so obveščenost, napotitve iz zdravstvenih organizacij, število 

razpoložljivega osebja za nego, število starejših prebivalcev … Vplivi posameznih 

dejavnikov so bili ocenjeni z računalniškim programom STELLA, uporabili so obsežne 

zbirke podatkov za eno leto, od aprila 2005 do aprila 2006, napoved pa je bila pripravljena 

za 5 let do leta 2011 (Desai et al., 2008, str. 173). Rezultati modela so pokazali, da bi se 

lahko število ljudi, ki bodo potrebovali nego, v navedenem obdobju povečalo s približno 

7100 v letu 2006 na 7300 do 8100 v letu 2011 glede na različne vhodne podatke modela 

(Desai et al., 2008, str. 174). 

 

Farmer in Emami sta primerjala različne metode za napovedovanje zasedenosti bolniških 

postelj (Patton, 2002), in sicer model, ki se običajno uporablja v bolnišnicah in temelji na 

uporabi regresijske krivulje, ki se prilagodi podatkom iz preteklosti in se nato projicira v 

prihodnosti, napovedovanje s pomočjo strukturnih modelov in napovedovanje s pomočjo 

časovne serije oziroma metode Box-Jenkins. Avtorja ugotavljata, da ima model na osnovi 

regresijske krivulje precej slabosti, in sicer da predpostavlja stalno padanje ali rast s časom, 

za kar ni niti empirične niti teoretične podlage, poleg tega pa model predpostavlja, da je 

proces, posledica katerega je zasedenost bolniških postelj, deterministična funkcija časa. 

Tudi ta predpostavka ne drži, saj verjetnost sprejema v bolnišnico ni le funkcija časa. Čas 

je lahko le približek za pomembne dejavnike, ki vplivajo na sprejeme v bolnišnice in 

trajanje hospitalizacije, na primer zasedenost postelj, dolžino čakalnih vrst, trenutno 

zdravstveno tehnologijo in vzorce obolevanja. Takšen model tudi ni stabilen glede na 

izbrano časovno obdobje (Patton, 2002, str. 311). 

 

Pri strukturnem modelu oblikujemo enačbo za napoved prihodnjih vrednosti v odnosu do 

ene ali več neodvisnih spremenljivk. Za napoved lahko uporabimo različne funkcije (npr. 

polinomsko ali logaritemsko). Metoda predpostavlja vzročno-posledični odnos med 

neodvisnimi spremenljivkami in odvisno spremenljivko. Avtorja tudi tu izpostavita 

slabosti, in sicer problem napovedovanja neodvisnih spremenljivk in uporabo neprimerne 

oblike funkcije za napovedovanje (Patton, 2002, str. 309). Pri tovrstnem posrednem 

napovedovanju, kjer je napoved pripravljena na osnovi napovedi sprememb neodvisne 

spremenljivke, se še dodatno poveča negotovost napovedi. 
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Glede kakovosti napovedovanja se Farmer in Emami še najbolj nagibata k uporabi Box-

Jenkinsovega modela (model časovnih serij). Pri tovrstnem pristopu vrednosti 

spremenljivke ne obravnavamo kot več različnih opazovanj slučajne spremenljivke, ampak 

kot eno opazovanje multivariatne slučajne spremenljivke. V tem primeru obstaja 

medsebojna odvisnost med vrednostmi spremenljivke v času, kar sicer onemogoča uporabo 

standardnih statističnih metod, po drugi strani pa lahko to povezavo učinkovito uporabimo 

pri napovedovanju. S pomočjo te metodologije pridemo do avtoregresivnega modela 

drsečega povprečja, ki bolje opiše dogajanje v prihodnosti (Patton, 2002, str. 310). Tudi 

Jones, Joy in Pearson (2002, str. 298) ugotavljajo, da je za napovedovanje kratkoročnega 

povpraševanja po zdravstvenih storitvah primerna analiza z Box-Jenkinsovo metodo 

analize časovnih vrst. 

 

Avtorji ugotavljajo, da so pri metodi ARIMA modeli večinoma specificirani s 

predpostavko konstantne variance (homoskedastičnosti) napake. Ta predpostavka se jim ne 

zdi verjetna, ker v dnevnem povpraševanju po urgentnih storitvah pogosto prihaja do 

obdobij nizkega povpraševanja, ki jim sledijo krajša obdobja izrazito visokega 

povpraševanja (Jones et al., 2002, str. 298). V članku zato predlagajo napovedovanje s 

pomočjo metode GARCH, ki upošteva heteroskedastičnost napake napovedovanja.  

 

Tri najpogosteje uporabljane metode za kvantitativno napovedovanje so regresijski modeli, 

modeli z glajenjem in splošni modeli časovnih serij. Regresijski modeli so včasih 

imenovani tudi vzročni modeli, ker se za neodvisne spremenljivke predvideva, da z 

njihovo pomočjo lahko napovemo vrednosti odvisnih spremenljivk v prihodnosti. Modeli z 

glajenjem se pogosto uporabljajo v obliki hevrističnih modelov, ki dajejo zadovoljive 

rezultate. Splošni modeli časovnih serij z uporabo statističnih lastnosti zgodovinskih 

podatkov določijo formalni model za napovedovanje (Montgomery et al., 2007, str. 4). 

 

Pri oceni vpliva predpisovanja zdravil na umrljivosti zaradi srčno-žilnih bolezni na Irskem 

so avtorji uporabili naslednji model: 

 

Yt = α + β1Tt + β2Dt + ε (3.3) 

 

Kjer je stopnja umrljivosti v določenem času (Yt) funkcija temperature (Tt) in stopnje 

uporabe zdravil za srčno-žilne bolezni (Dt). Model se lahko oceni s pomočjo metode 

najmanjših kvadratov ali tehtanih najmanjših kvadratov, vendar je stopnja umrljivosti po 

teh metodah občasno manjša od 0, zato za oceno modela uporabijo logit metodo, kjer je 

vrednost Z logaritem razmerja med številom umrlih za srčno-žilnimi boleznimi in tistih, ki 

niso umrli zaradi tega vzroka (Layte et al., 2010, str. 598). 
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Eden od pristopov k analizi prihodnjih izdatkov za zdravstvo je tudi pristop z 

oblikovanjem ekonometričnih modelov, ki z regresijo ocenijo vpliv različnih dejavnikov 

na izdatke za zdravstvo (Christiansen et al., 2007; European Commission, 2012). Takšni 

dejavniki so na primer spol, starost, bližina smrti, socialno-ekonomski dejavniki in 

podobno. 

 

Če analiziramo izdatke za zdravstvo, je trebna upoštevati tudi omejitve zaradi 

razpoložljivega prihodka porabnikov zdravstvenih storitev. Getzen (2001) opozarja, da 

takšne raziskave sicer pripomorejo k razumevanju procesov, vendar je treba upoštevati, da 

so razpoložljiva sredstva za zdravstvo omejena. Prej omenjeni modeli teh omejitev ne 

upoštevajo, ampak predstavijo teoretično napoved gibanja izdatkov ob spremembi drugih 

dejavnikov brez upoštevanja omejitev na prihodkovni strani. V realnosti so sredstva, ki so 

na voljo za financiranje zdravstva, omejena zaradi razpoložljivih sredstev porabnikov ali 

pa zaradi omejitve sredstev javnih zavarovalniških sistemov, ki financirajo zdravstvo. 

 

Prav višina teh sredstev pa je omejena bolj z političnimi odločitvami in dogovori kot pa z 

dejanskimi potrebami in preferencami bolnikov (Getzen, 2001, str. 176). Podobno tudi 

Barros (1998, str. 535) meni, da je ciljna višina izdatkov za zdravstvo bolj odvisna od 

političnega dogovora kot pa od ekonomskih faktorjev. Tudi pri programu Medicare, s 

katerim v ZDA financirajo izdatke za zdravstvo za starejše od 65 let, je pregled izdatkov 

pokazal, da so ti v veliki meri odvisni od političnih odločitev, povezanih s programom, in 

ne toliko z dejansko rastjo izdatkov zdravstvenih storitev zaradi rasti cen in napredka v 

medicinski tehnologiji (Lee & Miller, 2002, str. 1374). 

 

3.3.3 Uporaba scenarijev pri napovedih 

 

Običajno se negotovost dolgoročnih napovedi ocenjuje s pomočjo scenarijev. Razvoja 

povpraševanja v prihodnosti ne moremo natančno napovedati, zato pri analizi prihodnjega 

razvoja ne gre za natančne napovedi, temveč za oblikovanje scenarijev. Scenariji 

napovedujejo verjetni razvoj dogodkov v prihodnosti (Bos et al., 2004, str. 13). 

 

Prednosti izdelave scenarijev so, da se lahko že pri pripravi vhodnih podatkov uporabi 

mnenja strokovnjakov o gibanju v prihodnosti, preprosto lahko preverimo vplive domnev 

glede razvoja posameznih elementov modela, kar lahko prinese analitični vpogled na vpliv 

posameznih komponent, rezultate modela pa lahko preprosto pojasnimo odgovornim za 

zdravstveno politiko in splošni javnosti (Lee & Miller, 2002, str. 1375). Uporaba 

scenarijev ima tudi slabosti. Spodnja in zgornja meja vhodnih podatkov za oblikovanje 

scenarijev sta pogosto določeni le na osnovi strokovnih mnenj, ne pa na osnovi izračunov 

in določene verjetnosti takšnega razvoja, poleg tega pa metoda scenarijev predvideva 

popolno korelacijo med gibanjem posameznih spremenljivk v času. Tako je na primer pri 

uporabi scenarijev demografskega razvoja pogosto v negativnem scenariju rodnost vedno 
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nižja, smrtnost pa vedno višja kot v osnovnem scenariju, kar je zelo strog pogoj, ki pogosto 

ni izpolnjen (Lee & Miller, 2002, str. 1376). 

 

Pri oblikovanju scenarijev lahko pride tudi do razhajanj med posameznimi letnimi 

napovedmi in dolgoročnim trendom. Pogosto ni mogoče oblikovati scenarijev, ki bi 

pravilno napovedali kratkoročne rezultate in hkrati ustrezno napovedali tudi dolgoročne 

trende. Tudi če je napoved pravilna za dolgoročne trende, lahko že kmalu po objavi 

rezultatov kratkoročne napovedi odstopajo od dejanskih pojavov v populaciji. Na podobni 

ravni nastane tudi težava z verjetnostjo, verjetnost pravilne napovedi razvoja posamezne 

spremenljivke v modelu pogosto ni konsistentna z verjetnostjo napovedi rezultatov modela 

(Lee & Miller, 2002, str. 1376). 

 

Pri uporabi scenarijev je običajno osnovni scenarij pripravljen na podlagi trenutnega stanja 

ali na osnovi ekstrapolacije trendov v prihodnja obdobja, na tej osnovi pa se pripravijo 

pozitivni scenariji z ugodnejšimi predpostavkami ali negativni scenariji z manj ugodnimi 

predpostavkami. Avtorji, ki proučujejo spremembe izdatkov za zdravstvo v prihodnosti ali 

podobne teme (izdatke za dolgotrajno oskrbo, izdatke za pokojnine …), pogosto oblikujejo 

štiri scenarije (Pellikaan & Westerhout, 2005, str. 40):  

 osnovni scenarij, 

 scenarij daljšega življenja, 

 scenarij enako dolgega življenja v boljšem zdravstvenem stanju in 

 scenarij daljšega življenja v boljšem zdravstvenem stanju. 

 

Scenariji temeljijo na podaljšanju pričakovane življenjske dobe, na osnovi katere so 

pripravljene alternativne demografske projekcije, ali na izboljšanju zdravstvenega stanja, 

ki se v obliki različnih koeficientov vključijo v modele za napovedovanje na primer 

izdatkov za zdravstvo v državi. V primeru izdatkov za zdravstvo se lahko oblikujejo 

scenariji z visokimi in nizkimi izdatki tako, da se kot vhodne podatke za model uporabi 

nizke ali visoke vrednosti vhodnih parametrov. Za oblikovanje scenarija z nizkimi izdatki 

lahko na primer uporabimo nizke ocene za rodnost, smrtnost in imigracijo ter visoko oceno 

rasti izdatkov za zdravstvo, kar pomeni hitro večanje deleža starejših prebivalcev in hitro 

rast relativnih izdatkov za zdravstvo glede na BDP. Za oblikovanje scenarija z nizkimi 

izdatki uporabimo nasprotne domneve, kar pomeni populacijo s počasnejšim večanjem 

deleža starejših in nižje relativne izdatke za zdravstvo glede na BDP (Lee & Miller, 2002, 

str. 1375). 

 

Podoben je pristop oblikovanja dveh osnovnih scenarijev glede na splošno zdravstveno 

stanje populacije: optimistični, ki temelji na predpostavki kompresije morbiditete in 

posledično na daljši pričakovani življenjski dobi in izboljševanju splošnega zdravstvenega 

stanja, in pesimistični, ki predvideva podaljšanje življenjske dobe ob stalnem deležu 

morbiditete po starostnih skupinah, kar pripelje do bistvenega povečanja skupne 
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morbiditete in s tem višjih skupnih izdatkov za zdravstvo. Seveda pa so mogoče tudi 

kombinacije navedenih scenarijev, s katerimi se oblikujejo dinamična ravnotežja z 

različnimi vhodnimi predpostavkami glede pričakovane življenjske dobe in morbiditete 

(Christiansen et al., 2007, str. 1). 

 

V okviru napovedi razvoja pričakovane življenjske dobe glede na zdravstveno stanje 

avtorji prav tako uporabijo pristop oblikovanja scenarijev. Osnovni scenarij temelji na 

"stalni relativni morbiditeti", kjer v celotnem obdobju za napovedovanje ostaja stalno 

razmerje pričakovane življenjske dobe v razmerju do pričakovane življenjske dobe v 

dobrem zdravju. Drugi scenarij predpostavlja "stalno absolutno morbiditeto", kjer v 

celotnem obdobju napovedovanja stopnja morbiditete ostaja stalna na ravni povprečja med 

letoma 1994 in 1998 (Ahn et al., 2004,str. 63). 

 

Pri oblikovanju scenarijev uporabe zdravstvenih storitev v EU 15 so raziskovalci 

oblikovali scenarije ob predpostavki, da bo v obdobju do leta 2050, za katerega so 

pripravljene projekcije, zdravstveno stanje prebivalstva ostalo enako. Predpostavko so 

utemeljili s tem, da bodo potencialne vplive na poslabšanje zdravstvenega stanja 

prebivalstva, kot je prekomerna teža pri otrocih, na drugi strani uravnotežili faktorji, ki 

vplivajo na izboljšanje zdravstvenega stanja, kot so napredek pri metodah zdravljenja in 

nove kirurške tehnike (Schulz, 2005, str. 23). 

 

Avtorji študije, ki je zajela štiri evropske države (Nemčijo, Španijo, Nizozemsko in 

Poljsko), v katerih proučujejo število starejših oseb z oviranostjo, pripravijo za napovedi 

od leta 2008 do 2040 celo vrsto različnih scenarijev. Za oceno vplivov staranja brez drugih 

dejavnikov uporabijo scenarij s stalno umrljivostjo in stalno incidenco prehodov v 

oviranost. Vsi ostali scenariji so bolj optimistični in upoštevajo postopno padanje 

umrljivosti (Bonneux et al., 2012, str. 4). Ob tej predpostavki proučijo še scenarije s stalno 

prevalenco, scenarij kronološkega staranja, kjer so deleži oviranosti odvisni od starosti (v 

nasprotju s scenarijem stalne prevalence, kjer ta raste zaradi zmanjševanja umrljivosti), 

scenarij biološkega staranja, kjer je prevalenca določena s preostankom let življenja 

(scenarij je v tem podoben nekaterim raziskavam s področja izdatkov za zdravstvo, ki prav 

tako obravnavajo bližino smrti namesto absolutne starosti), in scenarij odloženega staranja, 

kjer se nastop oviranosti počasi premika v vedno starejša obdobja (Bonneux et al., 2012, 

str. 4). 

 

Poleg navedenih scenarijev avtorji oblikujejo še tri scenarije s prekomerno telesno težo in 

štiri scenarije s kajenjem kot faktorjem tveganja. Scenariji s prekomerno telesno težo so 

naslednji: scenarij povečanega deleža prebivalcev s prekomerno telesno težo, optimistični 

scenarij vračanja vitkejše populacije in pesimistični scenarij s podvojeno prevalenco 

povečane telesne teže (Bonneux et al., 2012, str. 4). Scenariji s kajenjem kot faktorjem 

tveganja upoštevajo, da se umrljivost prebivalstva zaradi kajenja povečuje, prevalenca 
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oviranosti pa ostaja na podobni ravni kot pri nekadilcih. Scenariji s kajenjem so naslednji: 

pesimistični scenarij predvideva, da bo prevalenca kajenja pri mlajših generacijah ostala na 

enaki ravni kot doslej, realistični scenarij temelji na opazovanih trendih, ki kažejo, da bo 

vsako leto nehalo kaditi približno 2 % populacije, nekadilski scenarij predvideva, da v 

prihodnosti nihče, ki bo dosegel 55 let, ne bo več kadil, obstoječi kadilci pa bodo kadili še 

naprej, optimistični scenarij pa predvideva, da novih kadilcev ne bo, obstoječi kadilci pa 

bodo postopoma prenehali kaditi (Bonneux et al., 2012, str. 4). 

 

Predstavljeni scenariji kažejo na pomemben vpliv demografskih sprememb na prevalenco 

oviranosti. Na povečanje prevalence vpliva podaljševanje pričakovane življenjske dobe, 

vplivi faktorjev tveganja na napovedi pa so presenetljivo nizki. Na omejen vpliv sprememb 

faktorjev tveganja vpliva demografska inercija. Nekateri vplivi sprememb v populaciji se 

pokažejo šele po več letih ali desetletjih. Poleg tega bodo k številu oviranih oseb v letih od 

2008 do 2040 večinoma prispevale osebe, rojene v letih od 1943 do 1975, vendar je pod 

vplivom faktorjev tveganja le zelo omejeno število teh oseb. Ta dva razloga pripomoreta k 

temu, da je vpliv povečevanja števila starejših prebivalcev na število oseb z oviranostjo 

bistveno večji kot vpliv povečevanja faktorjev tveganja kajenja in prekomerne telesne teže 

(Bonneux et al., 2012, str. 18). 

 

Avtorji raziskave o povpraševanju po storitvah institucionalne oskrbe starejših v 

Hampshiru so za analizo uporabili strukturne simulacijske modele. Napoved so pripravili 

za obdobje 5 let, pri analizi pa so analizirali vplive različnih posegov v sistem oskrbe s 

pomočjo scenarijev. Upoštevali so dva scenarija: scenarij omejitve pri sprejemih v sistem 

oskrbe na osnovi predhodne ocene kritičnosti stanja ter scenarij sprememb v kvalifikacijah 

oskrbovalnega osebja (Desai et al., 2008, str. 175). Rezultati kažejo, da se potreba po 

oskrbi zmanjša, če se sprejemajo v oskrbo samo kritični primeri, in da so v sistemu mogoči 

manjši prihranki z optimizacijo števila in strokovne usposobljenosti zaposlenih. 

Simulacijski modeli omogočajo tovrstno proučevanje različnih vplivov na sistem, so pa 

manj primerni za dolgoročno načrtovanje (Desai et al., 2008,str. 175). 

 

Uporaba različnih scenarijev omogoča tudi izvedbo analize občutljivosti rezultatov 

napovedi. Z izbiro različnih vstopnih vrednosti ali različnih predpostavk glede prihodnjega 

razvoja lahko ocenimo vpliv razlik v posameznih spremenljivkah na predvideni prihodnji 

razvoj na področju, za katerega pripravljamo napovedi.  

 

Pri napovedih naraščanja izdatkov zdravstva na Portugalskem v obliki deleža izdatkov za 

zdravstvo v celotnem BDP (Caldas & Rodrigues, 2003) sta avtorja spreminjala stopnjo 

rasti BDP in stopnjo rasti izdatkov za zdravstvo in tako spremljala delež izdatkov za 

zdravstvo v BDP od leta 2003 do leta 2050. Pri analizi rasti izdatkov za zdravstvo v 

državah OECD sta avtorja v okviru analize občutljivosti preizkusila vplive različnih gibanj 

vhodnih podatkov, ki so določali funkcijo gibanja izdatkov, in sicer pri izboljševanju 
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zdravstvenega stanja, elastičnosti porabe za zdravstvo glede na BDP, učinkovitosti politik 

za omejevanje izdatkov in občutljivost na razlike v demografskih projekcijah (Oliveira 

Martins & De la Maisonneuve, 2006, str. 12). 

 

V modelu, ki proučuje celotno povpraševanje po zdravstvenih storitvah, posameznikove 

naložbe v lastno zdravje in pričakovano življenjsko dobo, avtorji analizo občutljivosti 

opravijo na različnih vhodnih podatkih v modelu. Upoštevajo na primer spremembe 

verjetnosti za prezgodnjo smrt posameznika, razmerje med uporabo storitev in ceno 

zdravstvenih storitev ali v stopnji sprememb produktivnosti zdravstvenih organizacij. 

Rezultati pokažejo, da se rezultati modelov sicer rahlo spreminjajo, vendar avtorji ocenijo, 

da rezultati analize občutljivosti ne prinesejo bistvenih dodatnih informacij, kot jih vsebuje 

že osnovni model (Gjerde, Grepperud & Kverndokk, 2001, str. 29). 

 

V raziskavi o zdravstvenem stanju, izdatkih za zdravstvo in pričakovani življenjski dobi v 

EU avtorja raziščeta občutljivost ključnih determinant projekcij, kot so obrestna mera, 

stopnja rasti produktivnosti, razvoj deleža delovne sile v populaciji in vpliv medicinske 

tehnologije na izdatke zdravstvenih storitev. Občutljivost analizirata s pripravo scenarijev z 

različnimi parametri na prej naštetih področjih, rezultate pa prikažeta opisno in v obliki 

tabel z rezultati različnih scenarijev (Pellikaan & Westerhout, 2005). 

 

Prihodnost lahko prinaša tudi izjemne dogodke, ki jih lahko močno vplivajo na zdravljenje 

različnih bolezni in ki jih ne moremo predvideti. Zdravilo za Alzheimerjevo bolezen bi na 

primer lahko bistveno vplivalo na zdravljenje in oskrbo starejših pacientov, genska 

tehnologija in biotehnologija pa bi lahko vplivali na preprečevanje in zdravljenje mnogih 

drugih bolezni. Nasprotno bi lahko odpornost bakterij na obstoječe antibiotike vplivala na 

večjo razširjenost infekcijskih bolezni, vedno večji delež prebivalcev s prekomerno telesno 

težo pa bi lahko bil vzrok za naraščanje obolevnosti v nekaterih skupinah bolezni. Takšni 

dogodki lahko vplivajo na projekcije, zaradi tega je pri analizi rezultatov treba večji pomen 

pripisati splošnim trendom kot pa absolutnim številčnim rezultatom (Banks, 2005, str. 

165).  

 

Poleg scenarijev je za proučevanje vplivov demografskih sprememb na zdravstvene 

storitve mogoče uporabiti tudi pristope s simulacijo. V raziskavi o izdatkih programa 

Medicare v ZDA so avtorji namesto priprave manj scenarijev uporabili simulacijo. Mogoče 

prihodnje različice razvoja so simulirali tako, da so pripravili 10.000 mogočih različic 

gibanja izdatkov v prihodnosti. Nato so izračunali frekvenčno distribucijo rezultatov in s 

pomočjo le-te še verjetnost rezultatov. 

 

Napoved so pripravili za obdobje od leta 2000 do 2075. Svojo napoved so nato primerjali z 

napovedjo skrbnikov programa Medicare, ki je bila pripravljena s pomočjo treh scenarijev 

na osnovi preprostega aktuarskega modela, zasnovanega na deležu izdatkov po starostnih 
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skupinah in na številu prebivalcev v starostnih skupinah po letih. Pripravljeni so bili trije 

scenariji glede na različne predpostavke demografskega razvoja: scenarij nizke, srednje in 

visoke rasti izdatkov. Pri analizi so ugotovili dokaj dobro ujemanje obeh napovedi 

približno do leta 2040, nato pa je začela metoda simulacije napovedovati nižjo rast 

izdatkov (Lee & Miller, 2002, str. 1380). 

 

Pri analizi rezultatov simulacije so ugotovili, da ima negotovost v projekciji števila 

prebivalcev bistveno manjši vpliv na napoved gibanja skupnih izdatkov kot pa negotovost 

v izdatkih zdravljenja posameznih skupin bolezni. Variabilnost stopnje rasti izdatkov 

zdravljenja za posamezne bolezni je bila v preteklosti zelo variabilna, medtem ko so bile 

spremembe strukture prebivalstva bistveno manjše (Lee & Miller, 2002, str. 13820). 

 

Napovedovanje povpraševanja po zdravstvenih storitvah je pogosto zahtevno zaradi 

pomanjkljivih podatkov. Pri napovedovanju potreb po storitvah dolgotrajne oskrbe za 

starejše na Irskem (Wren, 2009, str. 127) se je pokazalo, da mednarodni podatki ne kažejo 

enakih trendov. Stopnja resne oviranosti med starejšimi od 65 let pada v petih državah 

(Danska, Finska, Italija, Nizozemska in ZDA), v treh državah stopnja oviranosti raste 

(Belgija, Japonska in Švedska), v Avstraliji in Kanadi pa stagnira (Lafortune & Balestat, 

2007, str. 48). Pri napovedovanju potreb na Irskem se je pokazalo, da so na voljo le 

skromni podatki iz popisov prebivalstva v letih 2002 in 2006, poleg tega pa je bila dodatna 

težava tudi spremenjeno besedilo vprašanj, ki so se nanašala na oviranost in nesposobnost 

opravljanja nekaterih opravil (Wren, 2009, str. 128). 

 

3.4 Oblikovanje modelov za napovedovanje povpraševanja 

 

V tem poglavju je opisano oblikovanje modelov za napovedovanje povpraševanja po 

zdravstvenih storitvah, ki so uporabljeni za napovedovanje povpraševanja v tej doktorski 

disertaciji. Opisana so izhodišča pri oblikovanju modelov, trije modeli, ki so uporabljeni za 

izračun napovedi, in scenariji, ki so uporabljeni pri izračunu rezultatov. 

 

3.4.1 Izhodišča pri oblikovanja modelov za napovedovanje 

 

Standardna metoda za izračun vpliva staranja prebivalstva na različnih področjih je metoda 

projekcije po starostnih skupinah (angl. age-group projection), ki je tudi osnova za izračun 

prve napovedi v tej doktorski disertaciji. Izračun je pripravljen ob predpostavki, da faktor 

(na primer izdatki za zdravstveno oskrbo) v različnih starostnih skupinah v prihodnosti 

ostaja na enaki relativni ravni kot v sedanjosti (Pellikaan & Westerhout, 2005, str. 3). 

 

Pri oblikovanju modela sem se oprl na literaturo s področja uporabe zdravstvenih storitev 

in na enakovredne modele s področja proučevanja izdatkov za zdravstvo. Področje 

proučevanja izdatkov za zdravstvo v povezavi s staranjem prebivalstva je zelo obširno 
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raziskano, modeli za napovedovanje iz teh raziskav pa nam lahko pomagajo tudi pri 

oblikovanju modelov za raziskovanje povpraševanja po zdravstvenih storitvah. 

 

Pri oblikovanju modelov prihodnjega povpraševanja po zdravstvenih storitvah v Sloveniji 

upoštevam naslednja izhodišča: 

1. model mora zajeti vse tri glavne ravni izvajanja zdravstvenih storitev v Sloveniji, 

primarno, sekundarno in terciarno; 

2. model mora biti pripravljen z mednarodno primerljivimi podatki, ki bi v nadaljnjih 

raziskavah omogočili tudi mednarodne primerjave s podobno razvitimi državami; 

3. model mora biti pripravljen za dovolj dolgo obdobje, da se izrazi vpliv 

demografskih sprememb, povezanih s staranjem prebivalstva. 

 

Pri oblikovanju modela prihodnjega povpraševanja po zdravstvenih storitvah v Sloveniji 

sem se odločil za podoben, vendar širši pristop, kot so ga uporabili avtorji raziskave v 

ZDA (Strunk et al., 2006). Poleg bolnišnic v Sloveniji pomemben del zdravstvenih storitev 

opravijo druge ustanove, na primer zdravstveni domovi, specialistične ambulante in 

zdravniki koncesionarji. Za osnovo proučevanja sem zato uporabil skupine bolezni po 

mednarodni klasifikaciji bolezni MKB-10.  

 

Podatki o številu zdravstvenih storitev po posameznih starostnih skupinah so razdeljeni 

glede na glavna poglavja Mednarodne klasifikacije bolezni MKB-10 (WHO, 2013b). 

Diagnoza po MKB-10 je zabeležena pri vsaki obravnavi v slovenskem javnem 

zdravstvenem sistemu, tako na primarni kot na sekundarni in terciarni ravni. Pozitivne 

strani uporabe MKB-10 so predvsem te, da klasifikacijo lahko uporabimo na vseh treh 

glavnih ravneh zdravstvenega sistema, da nam omogoča razdelitev zelo velikega obsega 

zdravstvenih storitev v pregledno strukturo glede na vzrok posega, predvsem pa je 

klasifikacija mednarodno primerljiva.  

 

Podobno raziskavo v ZDA so avtorji pripravili za bolnišnične obravnave in hospitalizacije 

s pomočjo skupin obravnav (angl. all-payer severity adjusted diagnosis-related group, 

APS-DRG), ki so prilagojene zahtevnosti posega (Strunk et al., 2006, str. 143). Skupine 

posegov APS-DRG so po vsebini podobne našim SPP, skupinam primerljivih primerov. 

Sistem SPP je sistem razvrščanja bolnikov v skupine, za katere porabimo podobno količino 

virov pri bolnišnični obravnavi (Zupanc, 2008, str. 14). Podlaga za razvrščanje bolnikov v 

skupine so statistične analize kliničnih podatkov in podatkov o porabi virov v bolnišnicah 

na podlagi večjih vzorcev bolnikov.  

 

V posamezni oznaki SPP je zajeta tako diagnoza kot poraba virov za obravnavo bolnika, 

med katere so vključeni vsi stroški dela ter materialni stroški in amortizacija, ki so 

povezani z izvajanjem programa akutne bolnišnične obravnave (Zupanc, 2008, str. 47). 

Sistem SPP se je v svetu razvil kot odgovor na naraščajoče stroške bolnišnic in krčenje 
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zdravstvenih proračunov v zgodnjih 80. letih in je primeren predvsem za obračunavanje 

dela v bolnišnicah (Zupanc, 2008, str. 14), za kar so ga uporabili tudi avtorji raziskave v 

ZDA (Strunk et al., 2006). 

 

SPP nam o vrsti zdravstvenih storitev povedo več kot klasifikacijska oznaka po MKB-10, 

saj vsebujejo poleg vzroka obravnave tudi podatke o ceni primerljive obravnave. Težava 

pri uporabi SPP pa je, da so podatki na voljo samo za bolnišnične obravnave, za obravnave 

pri splošnih zdravnikih in v specialističnih ambulantah pa ne, in zato z njimi lahko 

zajamemo samo ožji del zdravstvenih storitev. Poleg tega tudi niso neposredno primerljivi 

v mednarodnem merilu, saj se podobni sistemi v drugih državah prilagajajo lokalnim 

posebnostim zdravstvenega sistema. Zaradi navedenih slabosti sem pri izdelavi modela za 

napovedovanje sprememb v strukturi povpraševanja po zdravstvenih storitvah uporabil 

podatke o diagnozah po MKB-10. 

 

Vpliv demografskih sprememb v kratkoročnih projekcijah običajno ni viden, zato je treba 

takšne projekcije pripraviti za dolgoročna obdobja (Golinowska et al., 2009, str. 12). Pri 

raziskavi o strukturi povpraševanja po bolnišničnih storitvah v ZDA so se učinki staranja 

prebivalstva pokazali že v obdobju 10 let (Strunk et al., 2006, str. 143). V raziskavi o 

povpraševanju po zdravstvenih storitvah na Irskem so napovedi pripravljene za 15 let 

(Bennett et al., 2009; Thomas & Layte, 2009). Na drugi strani so v raziskavi o izdatkih za 

zdravstvo v vzhodnoevropskih državah napovedi pripravljene za obdobje prihodnjih 45 let 

(Golinowska et al., 2009, str. 36), napovedi o povečanju potreb po bolnišnični in 

dolgotrajni oskrbi v Zahodni Evropi pa so pripravljene za obdobje 50 let (Schulz, 2005, str. 

24). 

 

Pri izdelavi modelov sem se odločil za pripravo napovedi za 20 let, od leta 2015 do leta 

2035. Obdobje je glede na prej navedene rezultate dovolj dolgo, da je opazen vpliv 

demografskih sprememb.  

 

V modelih sta upoštevana dva glavni podatka, ki vplivata na razvoj povpraševanja po 

zdravstvenih storitvah v Sloveniji: 

1. število obravnav na prebivalca po skupinah bolezni in po starostnih skupinah in 

2. predvideni demografski razvoj – spremembe števila prebivalcev v različnih 

starostnih skupinah v prihodnosti. 

 

V okviru te doktorske disertacije so pripravljeni trije modeli za napovedovanje 

povpraševanja po zdravstvenih storitvah v prihodnosti. Prvi model je pripravljen kot 

preprost model projekcije po starostnih skupinah s stalnimi stopnjami števila obravnav na 

prebivalca za posamezne starostne skupine in skupine bolezni.  
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Dodatna  možnost oblikovanja napovedi je ocena trendov nastanka bolezni glede na razvoj 

v preteklosti (Lee & Miller, 2002, str. 1368). Takšen pristop je uporabljen tudi pri pripravi 

modelov za napovedovanje razvoja povpraševanja po zdravstvenih storitvah v tej doktorski 

disertaciji. Drugi in tretji model upoštevata časovni trend sprememb v številu obravnav v 

zdravstvenem sistemu zaradi različnih skupin bolezni. Drugi model je pripravljen s 

pomočjo linearnega trenda sprememb števila obravnav po starostnih skupinah in skupinah 

bolezni, tretji model pa s pomočjo logaritemskega trenda. 

 

Na ravni posameznika povpraševanje po zdravstvenih storitvah določa kompleksen splet 

različnih dejavnikov. Poleg zdravstvenega stanja na povpraševanje po zdravstvenih 

storitvah vpliva še kompleksen splet socialnih in drugih dejavnikov, kot so informacije o 

izbiri in ponudbi zdravstvenih storitev, izobrazba, neposredni stroški storitev in posredni 

stroški (stroški potovanja, oportunitetni stroški), osebne in družinske preference, 

preference v skupnosti, kulturne preference, vedenje in norme ter cena in kakovost 

nadomestnih storitev in drugo (Ensor & Cooper, 2004, str. 70). Takšni dejavniki so poleg 

jasno zaznanih potreb v primeru bolezni tudi demografska struktura, drugi socialno-

ekonomski faktorji ter osebne preference (Layte et al., 2009, str. 2), ki jih je še posebej 

težko opazovati, saj bi jih morali povezati s pacienti, ki so dejansko uporabili različne 

zdravstvene storitve. 

 

Ker vseh navedenih dejavnikov ne moremo neposredno opazovati in tudi ne poznamo 

natančno njihovega vpliva na preference pri uporabi zdravstvenih storitev, pri oblikovanju 

modela predpostavim, da je vpliv drugih faktorjev zajet v časovnem trendu uporabe 

zdravstvenih storitev. Trend predstavlja skupen vpliv delovanja navedenih faktorjev v času 

in kaže, ali se relativna stopnja uporabe zdravstvenih storitev s časom zmanjšuje ali 

povečuje. V drugem in tretjem modelu sta upoštevana poleg spremembe števila 

prebivalcev v posameznih starostnih skupinah in za posamezne skupine bolezni še linearni 

in logaritemski trend. 

 

Napovedi, ki so oblikovane s pomočjo časovnih trendov, sicer ne morejo napovedati 

velikih kvalitativnih sprememb, čeprav so takšne spremembe v prihodnosti morda celo 

pričakovane. Vendar takšne velike spremembe v modelu (na primer hipotetični primer, da 

bi se pričakovana življenjska doba prebivalcev v bližnji prihodnosti podvojila) pomenijo 

tudi, da bi se svet spremenil do takšne mere, da bi tudi temeljne predpostavke, na katerih je 

zasnovan model, postale neuporabne (Lee & Miller, 2002, str. 1378). 

 

Pri raziskavah, ki se ukvarjajo z napovedovanjem izdatkov za zdravstvo v prihodnosti, se 

pogosto uporablja predpostavka, da so izdatki odvisni od starosti, izračuni pa temeljijo na 

domnevi, da se v času zdravstveno stanje glede na leta in spol ne spreminja, kar v 

časovnem obdobju za dolgoročne napovedi ni verjetno. Kompleksna nadgradnja navedenih 

modelov je uporaba modelov, ki temeljijo na demografskem statusu, načinu življenja in 
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dejavnikih tveganja in z njimi povezani verjetnostji nastanka bolezni, vendar se tudi pri 

takšnih modelih pojavi vprašanje priprave razvoja scenarijev gibanja dejavnikov tveganja v 

prihodnosti (Lee & Miller, 2002, str. 1367), saj bi morali za pripravo tovrstnih napovedi 

pripraviti napoved za prihodnji razvoj vsakega od uporabljenih dejavnikov, kar pa v 

napoved vnaša dodatno negotovost. Sklepamo lahko, da podobno velja tudi za modele za 

napovedovanje prihodnjega povpraševanja po zdravstvenih storitvah. 

 

Vsaka napoved prihodnjega razvoja je povezana z določeno stopnjo negotovosti, zato pri 

analizi prihodnjega razvoja ne gre za natančne napovedi, temveč za oblikovanje scenarijev. 

Scenariji napovedujejo verjetni razvoj dogodkov v prihodnosti (Bos et al., 2004, str. 13). 

Tudi za napoved predvidenega prihodnjega povpraševanja po zdravstvenih storitvah v 

Sloveniji pripravim scenarije, ki temeljijo na različnih predpostavkah glede demografskega 

razvoja in časovnega trenda pri številu opravljenih zdravstvenih storitev po starostnih 

skupinah. Izdelava scenarijev je uveljavljena metoda za raziskovanje prihodnjega gibanja 

zdravstvenih storitev (Golinowska et al., 2009; Layte et al., 2009; Oliveira Martins & De la 

Maisonneuve, 2006; Schulz, 2005). 

 

3.4.2 Modeli za napovedovanje povpraševanja  

 

Študije, ki se ukvarjajo z napovedovanjem obsega izdatkov za zdravstvo, so lahko 

izvedene na mikro- ali na makroravni. Študije na mikroravni temeljijo na predpostavkah o 

starostno specifičnih stopnjah uporabe zdravstvenih storitev in izključno na podatkih o 

povpraševanju, medtem ko študije na makroravni iščejo ekonomske, demografske in 

institucionalne determinante obsega izdatkov za zdravstvo glede na historične podatke 

(Christiansen et al., 2007, str. 2). Modeli za napovedovanje povpraševanja so zasnovani na 

mikroravni, saj temeljijo na podatkih o starostno specifičnih opravljenih zdravstvenih 

storitvah. Za proučevanje študija sprememb v strukturi zdravstvenih storitev z 

makroekonomskimi modeli trenutno ni na voljo primernih modelov, s katerimi bi lahko 

zajeli kompleksnost vpliva vseh različnih dejavnikov na strukturo povpraševanja po 

zdravstvenih storitvah. 

 

Bistven pogoj za pripravo modela za napovedovanje razlik v povpraševanju po starostnih 

storitvah zaradi staranja prebivalstva je, da morajo med starostnimi skupinami obstajati 

značilne razlike v številu obravnav. Ali tovrstne razlike obstajajo, lahko preverimo s 

testom χ
2
 (Burns & Dobson, 1981, str. 224). Rezultati testa χ

2
 v zvezi z razlikami med 

številom obravnav zaradi posameznih bolezni so prikazani v poglavju 4 – Rezultati. 

 

V analizi so uporabljeni trije modeli. Model projekcije po starostnih skupinah temelji na 

številu obravnav na 1000 prebivalcev v starostnih skupinah in skupinah bolezni in na 

napovedanemu številu prebivalcev iz demografske projekcije. Število obravnav na 1000 

prebivalcev je pri tem modelu stalno do konca obdobja, za katerega je pripravljena 
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napoved. V drugem in tretjem modelu se število obravnav na 1000 prebivalcev s časom 

spreminja, in sicer pri drugem modelu po linearnem trendu, pri tretjem modelu pa po 

logaritemskem trendu. 

 

Prvi model je zasnovan na modelu projekcije po starostnih skupinah, ki upošteva 

povprečno število obravnav na 1000 prebivalcev v določeni starostni skupini in 

napovedano število prebivalcev iz demografske projekcije: 

 

 

(3.4) 

 

TE y,g –  skupno število obravnav v letu (y), za (g) skupino zdravstvenih storitev, 

i –  glavno poglavje po MKB-10, 

a –  starostna skupina, za storitve na primarni in sekundarni ravni 9 starostnih 

 skupin (0–9, 10–14, 15–19, 20–29, 30–39, 40–49, 50–59, 60–64 ter 65 in več), za 

 dnevne bolnišnične obravnave in hospitalizacije 18 starostnih skupin širine 5 let 

od 0–4 do 85 in več,  

qa,y –  število prebivalcev v starostni skupini (a) v letu (y),  

ea,g,i –  število obravnav na prebivalca (incidenca obravnav) za starostno skupino (a), ki 

so opravljene v okviru skupine zdravstvenih storitev (g), in vzrok, za katere spada v 

 glavno poglavje po MKB-10 (i). 

 

Skupno število opravljenih obravnav je izračunano posebej za štiri skupine zdravstvenih 

storitev: za primarno raven, sekundarno raven, bolnišnične dnevne obravnave in za 

hospitalizacije. Predlagani model projekcije po starostnih skupinah je enakovreden 

nekaterim modelom iz obstoječe literature, ki se uporabljajo za napovedovanje 

povpraševanja po zdravstvenih storitvah ali za napovedovanje prihodnjih izdatkov za 

zdravstvo (Carone, 2005; Golinowska et al., 2009; Shang & Goldman, 2008). 

 

Obravnave na primarni ravni vključujejo obravnave v dejavnosti splošne  medicine, 

zdravstveno varstvo otrok, zdravstveno varstvo žensk in nujno medicinsko pomoč, če se 

izvaja na primarni ravni (v okviru zdravstvenih domov ali pri splošnih zdravnikih). 

Navedene obravnave se izvajajo pretežno v ambulantah družinskih zdravnikov, v 

pediatričnih ambulantah in v ginekoloških ambulantah (Pribaković Brinovec, Prodan, 

Kelšin, Zgaga & Rok Simon, 2013). V analizo so vključeni samo kurativni obiski, ki so 

posledica bolezni, zastrupitve ali poškodbe in katerih vzrok lahko opredelimo kot eno 

izmed bolezenskih stanj po MKB-10 (IVZ, 2012). Preventivni pregledi, redni sistematski 

pregledi, redni pregledi šolskih otrok in mladine in zobozdravstvene storitve niso vključeni 

v navedenih podatkih. 
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Obravnave na sekundarni ravni vključujejo obravnave v specialističnih ambulantah, ki 

vključujejo ambulante interne medicine, nevrologije, kardiologije, ortopedske ambulante, 

dermatološke ambulante in druge specialistične ambulante (Pribaković Brinovec et al., 

2013). Bolnišnične dnevne obravnave vključujejo obravnave v bolnišnicah, ki trajajo manj 

kot 24 ur in ne trajajo preko noči. Edina izjema sta obravnava motenj spanja, ki spada v 

okvir dnevne obravnave, če traja manj kot 24 ur in traja preko noči, ter bolnišnična 

obravnava, ki se konča s smrtjo pacienta. V primeru smrti pacienta se obravnava šteje med 

hospitalizacije, čeprav lahko traja manj kot 24 ur (Rok Simon et al., 2006, str. 9). 

 

Med hospitalizacije se štejejo obravnave v bolnišnicah, ki trajajo dlje kot 24 ur in trajajo 

tudi preko noči. Vsaka bolnišnična obravnava se začne s sprejemom v bolnišnico in konča 

z odpustom iz bolnišnice. Če je pacient v okviru zdravljenja premeščen v drugo bolnišnico, 

se obravnava v drugi bolnišnici obravnava posebej. Obravnava se v tem primeru konča z 

odpustom iz prve bolnišnice, nato pa se s sprejemom v drugo bolnišnico začne nova 

bolnišnična obravnava (Rok Simon et al., 2006, str. 12). 

 

V modelu projekcije po starostnih skupinah predstavlja skupno število obravnav za 

posamezno dejavnost seštevek števila obravnav po starostnih skupinah in po glavnih 

poglavjih MKB-10. Letno število obravnav je izračunano kot zmnožek števila prebivalcev 

v starostni skupini v določenem letu in števila obravnav na prebivalca za določeno skupino 

zdravstvenih storitev, starostno skupino in poglavje MKB-10. 

 

Vrednost števila obravnav na prebivalca (ea,g,i) v tem modelu ostaja stalna skozi vso 

obdobje napovedovanja in ima zato zelo velik vpliv na napovedi. Način določitve faktorja 

ea,g,i je zato zelo pomemben. V literaturi pogosto naletimo na pristop, ko se za pripravo 

napovedi uporabi zadnja razpoložljiva letna vrednost ea,g,i (Strunk et al., 2006; Thomas & 

Layte, 2009). Napovedi, ki so izračunane na ta način, so lahko zelo negotove, če letne 

vrednosti faktorja e zelo nihajo. Takšen je tudi primer pri podatkih, ki so uporabljeni za 

izračun napovedi v tej doktorski disertaciji. Vrednosti števila obravnav na prebivalca po 

starostnih skupinah, vrsti zdravstvene dejavnosti in poglavjih MKB-10 v letih od 2003 do 

2008 za primarno in sekundarno raven in od leta 2002 do 2010 za bolnišnične obravnave in 

hospitalizacije kažejo zelo različne letne vrednosti. Za izračun primernih izhodiščnih 

vrednosti ea,g,i sem proučil več različnih pristopov.  

 

Shang in Goldman (2008) primerjata natančnost napovedi izdatkov za zdravstvo za starejše 

od 65 let z uporabo starosti, preostale življenjske dobe do smrti in pričakovane preostale 

življenjske dobe. Za določitev stroškov na prebivalca (ki so v enačbah za napovedovanja v 

podobni funkciji kot pri nas vrednost ea,g,i) uporabita log-linearne modele in generalizirane 

linearne modele, ki so zasnovani na obsežnih podatkih iz panelnih raziskav. Tako določeni 
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izdatki na prebivalca po starostnih skupinah so nato za napoved uporabljeni kot faktor v 

modelu projekcije po starostnih skupinah, ki je stalen skozi vso obdobje napovedovanja. 

 

Pri določitvi faktorja ea,g,i uporabim podoben pristop, ki pa temelji na razpoložljivih 

podatkih. Ker ni bilo na voljo ustreznih podatkov iz panelnih raziskav, sem za vsako vrsto 

zdravstvene dejavnosti, starostno skupino in glavno poglavje MKB-10 izračunal linearni 

trend faktorja e iz razpoložljivih letnih vrednosti, za leta od 2003 do 2008 za primarno in 

sekundarno raven in za leta od 2002 do 2010 za bolnišnične dnevne obravnave in 

hospitalizacije. Vrednosti faktorja za zadnje leto, izračunane s pomočjo linearnega trenda, 

so bile v napovedi uporabljene kot faktor ea,g,i. Prvo leto napovedi je leto 2009 za primarno 

in sekundarno raven in 2011 za bolnišnične dnevne obravnave in hospitalizacije. Vrednosti 

ea,g,i v modelu projekcije po starostnih skupinah so nato stalne v celotnem obdobju 

napovedovanja do leta 2035. 

 

Pomembna omejitev vseh modelov je, da je število obravnav v slovenskem zdravstvenem 

sistemu zelo odvisno tudi od ukrepov na politični ravni in od ukrepov, ki jih sprejema 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Če se v posameznem letu zagotovijo dodatna 

sredstva za obravnavo nekaterih bolezeni, se v tem času izrazito poveča število obravnav. 

Prej opisan pristop izračuna ea,g,i ublaži navedene učinke. Več o vplivu dodatnih obravnav 

je opisano v poglavju 4 Rezultati. Pomembna predpostavka za pripravo modelov so tudi 

stalne čakalne dobe. Ko se čakalne dobe podaljšujejo, je letno število obravnav nižje, kot je 

skupno povpraševanje. Ker v zadnjem času prihaja na nekaterih področjih do podaljševanja 

čakalnih dob, lahko morda sklepamo, da modeli podcenjujejo dejanske potrebe. Ta vidik 

pri napovedih, ki so predstavljene v tej disertaciji, ni upoštevan. 

 

Model projekcije po starostnih skupinah temelji na pomembni predpostavki o stalnem 

številu obravnav na prebivalca. Čeprav je model projekcije po starostnih skupinah pogosto 

uporabljen za napovedovanje prihodnjega povpraševanja, je ta predpostavka glede na 

razpoložljive podatke nerealna.  

 

V vseh skupinah zdravstvenih storitev se število obravnav z leti spreminja. Na 

povpraševanje po zdravstvenih storitvah vpliva kompleksna interakcija dejavnikov 

(USDHHS, 2013, str. 19): 

 potrebe prebivalstva, ki so z visoko stopnjo korelacije povezane z demografskimi 

značilnostmi, kot so število prebivalcev, starostna sestava in prevalenca kroničnih 

bolezni. Na povpraševanje vplivajo tudi geografska variabilnost in časovni trendi 

glede kroničnih bolezni in faktorjev tveganja (npr. prekomerna telesna teža); 

 ekonomske omejitve in cene vplivajo na možnost in pripravljenost porabnikov 

storitev glede plačila za zdravstvene storitve, kar pa je odvisno tudi od sistema 

financiranja zdravstvenih storitev; 



140 

 

 tehnološke in medicinske inovacije prav tako vplivajo na povpraševanje. Če se na 

primer zaradi napredka na medicinskem področju povečajo možnosti preživetja 

bolnikov s kroničnimi boleznimi, to povzroči povečano povpraševanje po 

zdravstveni oskrbi. Po drugi strani lahko napredek omogoči ozdravitev nekaterim 

bolnikom in s tem zmanjša povpraševanje;  

 sistemsko inducirano povpraševanje nastane zaradi potreb po obravnavi znotraj 

zdravstvenega sistema, na primer z napotitvijo od splošnega zdravnika na pregled k 

specialistu ali za kontrolne preglede; 

 pričakovanja in predstave javnosti glede primerne ravni uporabe zdravstvenih 

storitev in zmožnost zdravstvenega sistema, da izboljša zdravstveno stanje 

bolnikov, prav tako vplivajo na povpraševanje po zdravstvenih storitvah. 

 

Tako kompleksen splet dejavnikov je zelo težko zajeti v model za napovedovanje števila 

obravnav v zdravstvenem sistemu. Ob upoštevanju predpostavke, da se vpliv vseh 

navedenih dejavnikov sčasoma odrazi v skupnem povpraševanju po zdravstvenih storitvah, 

pa lahko pripravimo model za napovedovanje, ki upošteva trend sprememb števila 

obravnav na prebivalca. V tej doktorski disertaciji sem za napoved prihodnjega 

povpraševanja po zdravstvenih storitvah pripravil dva modela, ki upoštevata tudi navedene 

trende. Modela sta analogna nekaterim modelom za napovedovanje izdatkov, ki so 

sestavljeni iz treh komponent, in sicer iz obstoječih demografskih projekcij, profilov 

izdatkov glede na starostno skupino za vsako komponento izdatkov in vpliva drugih 

dejavnikov, kot je medicinska tehnologija (Banks, 2005, str. 165). 

 

Prvi model s trendom je linearni regresijski model, ki je pripravljen z upoštevanjem 

linearnega trenda rasti oziroma zmanjševanja števila obravnav na prebivalca po 

zdravstvenih dejavnostih, poglavjih MKB-10 in starosti: 

 

 

(3.5) 

 

TE y,g –  skupno število obravnav v letu (y), za (g) skupino zdravstvenih storitev, 

i –  glavno poglavje po MKB-10, 

a –  starostna skupina, za storitve na primarni in sekundarni ravni 9 starostnih 

 skupin (0–9, 10–14, 15–19, 20–29, 30–39, 40–49, 50–59, 60–64 ter 65 in več), za 

 dnevne bolnišnične obravnave in hospitalizacije 18 starostnih skupin širine 5 let 

od 0–4 do 85 in več,  

qa,y –  število prebivalcev v starostni skupini (a) v letu (y),  

sa,g,i –  smerni koeficient linearne funkcije za izračun števila obravnav na prebivalca za 

 starostno skupino (a), ki so opravljene v okviru skupine zdravstvenih storitev (g),  

 in vzrok, za katere spada v glavno poglavje po MKB-10 (i), 
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y –  leto (leto 1 je prvo leto, za katero so na voljo podatki), 

ba,g,i –  presečišče z ordinatno osjo linearne funkcije za izračun števila obravnav na 

prebivalca za starostno skupino (a), ki so opravljene v okviru skupine 

zdravstvenih storitev (g), in vzrok, za katere spada v glavno poglavje po MKB-10 

(i). 

 

Tudi pri tem modelu je skupno število obravnav v določenem letu seštevek števila 

obravnav po starostnih poglavjih MKB-10 in po starostnih skupinah. Število obravnav za 

posamezno poglavje in starostno skupino je izračunano kot število prebivalcev v 

posamezni starostni skupini, pomnoženo s številom obravnav na prebivalca. Število 

obravnav na prebivalca v posameznem letu in skupini zdravstvenih storitev, vzrok katerih 

je bolezensko stanje iz enega od glavnih poglavij po MKB-10, je izračunano s pomočjo 

linearnega trenda. 

 

Model z linearnim trendom temelji na predpostavki, da se bodo trendi iz preteklosti 

nadaljevali tudi v prihodnje v obliki linearnega trenda. Rezultati takšnega modela kažejo 

na izredno povečanje števila obravnav v nekaterih skupinah ali na izredni padec v drugih. 

Hitri padec števila obravnav bi lahko v posameznih primerih pripeljal celo do popolne 

odprave obravnav zaradi nekaterih bolezenskih stanj. 

 

Takšna predpostavka torej predvideva, da se trendi nadaljujejo brez aktivnih posegov v 

zdravstveni sistem in da se hkrati povečujejo zmogljivosti zdravstvenih organizacij 

vzporedno s trendi rasti števila obravnav. Predpostavka se pokaže za nerealno, saj 

delovanje zdravstvenega sistema poteka v okolju, ki se aktivno odziva na ekstremne 

trende. Predpostavimo lahko, da bi se zdravstveni sistem na izredno povečanje obravnav za 

posamezne boleni odzval z ukrepi zmanjševanja tovrstnih obravnav (preventivni ukrepi, 

razvoj medicinske tehnologije), prav tako pa je nerealna predpostavka o zelo hitrem padcu 

števila obravnav za nekatera bolezenska stanja, ki bi se z linearnim trendom lahko že v 

nekaj letih zmanjšalo na 0. 

 

Korekcijo modela z linearnim trendom predstavlja logaritemski regresijski model: 

 

 

(3.6) 

 

TE y,g –  skupno število obravnav v letu (y), za (g) skupino zdravstvenih storitev, 

i –  glavno poglavje po MKB-10, 

a –  starostna skupina, za storitve na primarni in sekundarni ravni 9 starostnih 

 skupin (0–9, 10–14, 15–19, 20–29, 30–39, 40–49, 50–59, 60–64 ter 65 in več), za 
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 dnevne bolnišnične obravnave in hospitalizacije 18 starostnih skupin širine 5 let 

od 0–4 do 85 in več,  

qa,y –  število prebivalcev v starostni skupini (a) v letu (y),  

ra,g,i –  smerni koeficient logaritemske funkcije za izračun števila obravnav na 

 prebivalca za starostno skupino (a), ki so opravljene v okviru skupine 

zdravstvenih 

 storitev (g), in vzrok, za katere spada v glavno poglavje po MKB-10 (i), 

y –  leto (leto 1 je prvo leto, za katero so na voljo podatki), 

ca,g,i –  presečišče z ordinatno osjo logaritemske funkcije za izračun števila obravnav na 

 prebivalca za starostno skupino (a), ki so opravljene v okviru skupine 

zdravstvenih 

 storitev (g), in vzrok, za katere spada v glavno poglavje po MKB-10 (i). 

 

Logaritemski regresijski model predstavlja korekcijo linearnega modela, saj se rast 

oziroma padec števila obravnav s časom postopoma zmanjšuje, kar bi ustrezalo odzivu 

zdravstvenega sistema na izrazite naraščajoče ali padajoče trende.  

 

3.4.3  Oblikovanje scenarijev 

 

Izdelava scenarijev je uveljavljena metoda za raziskovanje prihodnjega gibanja 

zdravstvenih storitev (Golinowska et al., 2009; Layte et al., 2009; Oliveira Martins & De la 

Maisonneuve, 2006; Schulz, 2005), saj je vsaka napoved prihodnjega razvoja povezana z 

določeno stopnjo negotovosti, katere obseg lahko ocenimo s pomočjo scenarijev. 

 

Za proučevanje sprememb v povpraševanju po zdravstvenih storitvah v Sloveniji zaradi 

staranja prebivalstva so za vsakega od treh modelov, ki so predstavljeni v prejšnjem 

poglavju, pripravljeni trije scenariji, ki temeljijo na treh različnih projekcijah 

demografskega razvoja (ena projekcija Eurostat in tri projekcije UMAR). V nadaljevanju 

so najprej predstavljene demografske projekcije, na katerih temeljijo pripravljeni scenariji, 

sledi predstavitev scenarijev. 

 

Za vse države EU so na voljo demografske projekcije EUROPOP. Zadnja projekcija, ki je 

bila pripravljena za države Evropske unije, je projekcija EUROPOP 2013 (European 

Commission, 2014). V času priprave analize podatkov je bila na voljo projekcija 

EUROPOP 2010 (Eurostat, 2011), ki je v tej doktorski disertaciji še vedno uporabljena kot 

osnova za visoki scenarij z najugodnejšim demografskim razvojem. 

 

projekcija EUROPOP 2013 temelji na nekoliko bolj pesimističnih predpostavkah glede 

rodnosti in na manjših neto migracijah in je zato po rezultatih zelo blizu osnovni projekciji 

UMAR. Ker projekcija EUROPOP 2010 predstavlja ugodnejšo različico demografskega 
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razvoja, sem se odločil, da jo, čeprav ne temelji na zadnjih podatkih, uporabim kot osnovo 

za enega od scenarijev, ki prikazuje različico optimističnega demografskega razvoja. 

 

Projekcija EUROPOP 2010 predvideva rast števila prebivalcev v Sloveniji od leta 2010, ko 

naj bi v Sloveniji živelo 2.046.976 prebivalcev, do leta 2034, ko naj bi število prebivalcev 

doseglo 2.150.114, po tem letu pa število prebivalcev postopno pada do leta 2060, ko naj 

bi v Sloveniji živelo 2.057.964 prebivalcev.  

 

Glavne predpostavke, na katerih je zasnovana projekcija EUROPOP 2010, so naslednje: 

 skupna stopnja stalno raste od 1,54 v letu 2010 do 1,65 v letu 2060, 

 pričakovana življenjska doba ob rojstvu stalno raste in znaša v letu 2010 za moške 

75,8 leta in za ženske 82,3 leta, v letu 2060 pa za moške 84,0 leta in za ženske 88,8 

leta, 

 pričakovana življenjska doba v 65. letu starosti stalno raste in znaša v letu 2010 za 

moške 16,4 leta in za ženske 20,2 leti, v letu 2060 pa za moške 21,9 leta in za 

ženske 25,3 leta, 

 neto migracije v obdobju napovedovanja postopno padajo in znašajo v letu 2010 

11.000, v letu 2060 pa 3.800. 

 

Na UMAR za potrebe priprave različnih napovedi na nacionalni ravni potrebujejo 

demografske projekcije, zato so v letu 2013 pripravili svoje različice demografskih 

projekcij za Slovenijo. Projekcije so pripravljene na nekoliko manj optimističnih 

predpostavka kot projekcija EUROPOP 2010 (Kraigher & Ferk, 2013). 

 

Projekcije UMAR so pripravljene za obdobje od leta 2010 do 2060 v treh različicah: 

1. osnovni (referenčni) scenarij,  

2. nizki scenarij in 

3. visoki scenarij. 

 

V vseh treh scenarijih UMAR-ja je predviden upad števila prebivalcev. V osnovnem 

scenariju naj bi število prebivalcev v Sloveniji upadlo z 2.047.000 v letu 2010 na 

1.817.100 v letu 2060 (Kraigher & Ferk, 2013, str. 24). Osnovni scenarij je pripravljen z 

upoštevanjem naslednjih predpostavk: 

 pričakovano trajanje življenja se v obdobju projekcije stalno povečuje od 76,30 leta 

za moške in 82,70 leta za ženske v letu 2010 do 83,31 leta za moške in 88,11 leta 

za ženske v letu 2060, 

 celotna stopnja rodnosti se v navedenem obdobju znižuje z 1,57 v letu 2010 na 1,52 

v letu 2060, 

 neto migracije so v letu 2010 negativne (–521) in nato postopno rastejo, tako da v 

letu 2060 znašajo 3.060. 
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V nizkem scenariju se število prebivalcev v Sloveniji še bolj zmanjša, in sicer z 2.047.000 

v letu 2010 na 1.578.500 v letu 2060 (Kraigher & Ferk, 2013, str. 24). Nizki scenarij je 

pripravljen z upoštevanjem naslednjih predpostavk: 

 pričakovano trajanje življenja se v obdobju projekcije stalno povečuje od 76,30 leta 

za moške in 82,70 leta za ženske v letu 2010 do 78,61 leta za moške in 85,14 leta 

za ženske v letu 2060, 

 celotna stopnja rodnosti se v navedenem obdobju znižuje z 1,57 v letu 2010 na 1,33 

v letu 2060, 

 neto migracije so v letu 2010 negativne (–521) in nato postopno rastejo do leta 

2030, ko znašajo 2.247, nato pa do leta 2060 spet padejo na 1.781. 

 

V visokem scenariju je upad števila prebivalcev manjši, in sicer z 2.047.000 v letu 2010 na 

2.099.400 v letu 2060 (Kraigher & Ferk, 2013, str. 24). Visoki scenarij je pripravljen z 

upoštevanjem naslednjih predpostavk: 

 pričakovano trajanje življenja se v obdobju projekcije stalno povečuje po enaki 

stopnji kot v osnovnem scenariju od 76,30 leta za moške in 82,70 leta za ženske v 

letu 2010 do 83,31 leta za moške in 88,11 leta za ženske v letu 2060, 

 celotna stopnja rodnosti se v navedenem obdobju zvišuje z 1,57 v letu 2010 na 1,71 

v letu 2060, 

 neto migracije so v letu 2010 negativne (–521) in nato postopno rastejo do leta 

2040, ko znašajo 7.113, nato pa do leta 2060 rahlo padejo na 7.036. 

 

Pri pripravi scenarijev za napovedi povpraševanja po zdravstvenih storitvah do leta 2035 

sem za vsakega od treh modelov pripravil tri scenarije, ki temeljijo na naslednjih 

demografskih projekcijah: EUROPOP 2010, osnovna projekcija UMAR in nizka projekcija 

UMAR. S pomočjo navedenih projekcij za vsakega od modelov pripravim tri scenarije, 

osnovnega, visokega in nizkega, ki temeljijo na različnem predvidenem demografskem 

razvoju. Scenariji, ki temeljijo na treh modelih, imajo naslednje glavne značilnosti 

demografskega razvoja v obdobju do leta 2035, za katerega so pripravljene projekcije: 

1. Osnovni scenarij: konstantna stopnja števila obravnav na prebivalca po starostnih 

skupinah, zmerna rast skupnega števila prebivalcev do leta 2022, nato rahel upad 

do leta 2035, stagniranje števila mladih prebivalcev do 19. leta starosti, rahlo 

padanje števila prebivalcev v starostni skupini od 20 do 64 let, visoka rast števila 

starejših od 65 in starejših od 80 let. 

2. Visoki scenarij: stalna stopnja števila obravnav na prebivalca po starostnih 

skupinah, zmerna rast skupnega števila prebivalcev, zviševanje števila mladih 

prebivalcev do 19. leta starosti, rahlo padanje števila prebivalcev v starostni skupini 

od 20 do 64 let, visoka rast števila starejših od 65 in starejših od 80 let. 

3. Nizki scenarij: stalna stopnja števila obravnav na prebivalca po starostnih skupinah, 

minimalna rast števila prebivalcev do leta 2020, nato padanje do leta 2035, 

stagniranje števila mladih prebivalcev do 19. leta starosti do leta 2020, nato 
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upadanje števila mladih, padanje števila prebivalcev v starostni skupini od 20 do 64 

let, visoka rast števila starejših od 65 in starejših od 80 let. 

 

Tri različice demografskega razvoja so osnova za izračun treh scenarijev za vsakega od 

treh oblikovanih modelov. Z izračunom modelov ob upoštevanju treh različic 

demografskega razvoja in treh načinov določitve števila obravnav po skupinah 

zdravstvenih storitev, starostnih skupinah in glavnih poglavjih MKB-10 dobimo devet 

različnih napovedi: 

1. napoved z osnovnim scenarijem demografskega razvoja in s stalnim številom 

obravnav na prebivalca, 

2. napoved z nizkim scenarijem demografskega razvoja in s stalnim številom 

obravnav na prebivalca, 

3. napoved z visokim scenarijem demografskega razvoja in s stalnim številom 

obravnav na prebivalca, 

4. napoved z osnovnim scenarijem demografskega razvoja z upoštevanjem linearnega 

trenda števila obravnav na prebivalca, 

5. napoved z nizkim scenarijem demografskega razvoja z upoštevanjem linearnega 

trenda števila obravnav na prebivalca, 

6. napoved z visokim scenarijem demografskega razvoja z upoštevanjem linearnega 

trenda števila obravnav na prebivalca, 

7. napoved z osnovnim scenarijem demografskega razvoja z upoštevanjem 

logaritemskega trenda števila obravnav na prebivalca, 

8. napoved z nizkim scenarijem demografskega razvoja z upoštevanjem 

logaritemskega trenda števila obravnav na prebivalca in 

9. napoved z visokim scenarijem demografskega razvoja z upoštevanjem 

logaritemskega trenda števila obravnav na prebivalca. 

 

3.5 Podatki 
 

Dve glavni ustanovi, ki zbirata podatke o zdravstvenih storitvah v Sloveniji, sta ZZZS in 

NIJZ. Poleg tega se nekatere vrste podatkov zbirajo tudi pri zasebnih zavarovalnicah, ki 

ponujajo dopolnilna zdravstvena zavarovanja, ter pri izvajalcih zdravstvenih storitev. 

 

Za pričujočo raziskavo so uporabljeni podatki iz podatkovnih baz NIJZ, ki zajemajo 

podatke o obravnavah v javnem zdravstvenem sistemu. Podatki zajemajo obravnave v 

ambulantah na primarni ravni (ambulante splošnih zdravnikov), ambulantne obravnave na 

sekundarni ravni (obravnave v specialističnih ambulantah), bolnišnične dnevne obravnave 

in hospitalizacije. Podatki vsebujejo definicijo obravnave glede na mednarodno 

klasifikacijo bolezni ter podatek o starosti in spolu obravnavanega pacienta. Vira podatkov 

sta za zunajbolnišnične obravnave Poročilo primarne ravni zunajbolnišnične zdravstvene 
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statistike (ZUBSTAT), za hospitalizacije in dnevne bolnišnične obravnave pa Evidenca 

bolezni, zastrupitev in poškodb, ki zahtevajo zdravljenje v bolnišnici (BOLOB). 

 

Glede na podatke o izdatkih za zdravstvo iz poglavja 2.1 tovrstne obravnave zajamejo 

večino zdravstvenih storitev v Sloveniji, razen storitev, ki jih izvajajo ustanove za 

zdravstveno nego (različne ustanove in domovi, domovi za starejše in podobno), ter 

zobozdravstvenih storitev. Podatki o obravnavah, ki so določene z mednarodno 

klasifikacijo bolezni, so na voljo tako za bolnišnične obravnave kot za obravnave na 

primarni in sekundarni ravni, z uporabo MKB-10 lahko zajamemo vse obravnave za štiri 

glavne skupine zdravstvenih storitev. Uporaba podatkov, ki temeljijo na mednarodni 

klasifikaciji bolezni, omogoča tudi mednarodno primerjavo rezultatov, saj temelji na 

mednarodno primerljivi klasifikaciji, ki je v uporabi v članicah WHO. Klasifikacija 

omogoča tudi smiselno združevanje obravnav v skupine na ravni glavnih poglavij MKB-

10. 

 

Mednarodna klasifikacija bolezni je dokument, ki ga pripravlja in izdaja WHO. Zadnja 

klasifikacija je deseta po vrsti in nosi oznako MKB-10 (angl. ICD-10, International 

Classification of Diseases). Sprejeta je bila leta 1992 in je bila kasneje na nekaterih 

področjih še dopolnjena. Po mednarodni klasifikaciji imajo bolezni oznako, ki je 

sestavljena iz črke in treh ali štirih številk.  

 

Klasifikacija je razdeljena na 22 poglavij, ki vsebujejo naslednje klasifikacijske oznake: 

 I A00–B99 Nekatere infekcijske in parazitske bolezni, 

 II C00–D48 Neoplazme, 

 III D50–D89 Bolezni krvi in krvotvornih organov in nekatere bolezni, pri katerih je 

udeležen imunski odziv, 

 IV E00–E90 Endokrine, prehranske in presnovne bolezni, 

 V F00–F99 Duševne in vedenjske motnje, 

 VI G00–G99 Bolezni živčevja, 

 VII H00–H59 Bolezni očesa in adneksov, 

 VIII H60–H95 Bolezni ušesa in mastoida, 

 IX I00–I99 Bolezni obtočil, 

 X J00–J99 Bolezni dihal, 

 XI K00–K93 Bolezni prebavil, 

 XII L00–L99 Bolezni kože in podkožja, 

 XIII M00–M99 Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva, 

 XIV N00–N99 Bolezni sečil in spolovil, 

 XV O00–O99 Nosečnost, porod in poporodno obdobje, 

 XVI P00–P96 Nekatera stanja, ki izvirajo v obporodnem obdobju, 
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 XVII Q00–Q99 Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske 

nenormalnosti, 

 XVIII R00–R99 Simptomi, znaki in nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki 

niso uvrščeni drugje, 

 XIX S00–T98 Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov, 

 XX V01–Y98 Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti, 

 XXI Z00–Z99 Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno 

službo in 

 XXII U00–U99 Kode za posebno uporabo. 

 

Celotna klasifikacija MKB-10 je predstavljena v Prilogi 1. Analiza v tej doktorski 

disertaciji je izvedena za poglavja od I do XIX. Za poglavje XX v podatkovni bazi, ki je 

bila na voljo, ni podatkov, v poglavju XXI so navedeni vzroki za stik z zdravstveno službo 

in ne vrste bolezni, tako da se poglavje vsebinsko razlikuje od poglavij od I do XIX, za 

poglavje XXII pa je v podatkovni bazi prav tako na voljo le zelo malo podatkov (samo 

nekaj primerov letno in le v nekaterih izbranih letih).  

 

Za analizo dnevnih bolnišničnih obravnav in hospitalizacij so uporabljeni podatki NIJZ od 

leta 2002 do 2010. V letu 2002 so v analizo podatkov o bolnišničnih obravnavah vključeni 

tudi podatki o perinatalnih obravnavah (obravnavah novorojenčkov), ki so bili prej vodeni 

posebej (Rok Simon et al., 2006, str. 5). Podatki so ločeni v dve skupini, posebej za 

hospitalizacije in posebej za ostale bolnišnične obravnave (Rok Simon et al., 2006, str. 9). 

Podatki se nanašajo na zdravljenje v 28 slovenskih bolnišnicah, in sicer splošnih, 

specialnih in klinikah; vključno s podatki o bolnišničnih obravnavah v DC Bled, 

Kirurškem sanatoriju Rožna dolina in MC Medicor. 

 

Pri analizi podatkov obravnav v primarni in sekundarni zdravstveni dejavnosti so 

upoštevani podatki za leta od 2003 do 2008, ker so bili le za ta leta na voljo popolni in 

primerljivi podatki. V letu 2003 se je spremenila metodologija za sporočanje podatkov 

(IVZ, 2012, str. 150). V letu 2002 so bili v podatke o obravnavah na primarni ravni 

vključeni tudi podatki za dejavnosti, ki kasneje niso bile več zajete v pregledu. Gre za 

dejavnosti z oznakami 015 (splošna pediatrija, sek. raven, bolnišnica), 019 (ginekologija in 

porodništvo, sek. raven), 022 (pedopsihiatrija, ment. zdravje otrok in mladostnikov), 023 

(psihoterapija), 024 (zdravljenje odvisnih od drog), 047 (radioterapija z onkologijo), 075 

(fizioterapija), 085 (reševalna postaja/služba), 089 (psihologija), 102 (mentalna higiena), 

104 (zdravljenje bolezni dojk), 111 (logopedija) in 132 (nujna medicinska pomoč – 

pediatrija). Za leto 2009 so podatki nepopolni, ker ne vsebujejo podatkov o obravnavah 

šolskih otrok in mladine v mariborski regiji. 
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Modeli so pripravljen s podatki, ki jih je bilo mogoče pridobiti v okviru razpoložljivih 

virov za izvedbo raziskave. Iz podatkovne baze NIJZ so bili pridobljeni podatki o 

obravnavah na primarni, sekundarni in terciarni ravni v Sloveniji.  

 

V model so zajeti podatki o zdravstvenih storitvah, ki jih v Sloveniji ponujajo bolnišnice, 

specialistične ambulante in zdravniki na primarni ravni. Struktura zdravstvenih storitev je 

razvidna iz podatka o vzroku obravnave, ki predstavlja diagnozo po mednarodni 

klasifikaciji bolezni MKB-10. Podatki zajemajo vse obravnave na primarni in sekundarni 

ravni ter v bolnišnicah v posameznem letu v Sloveniji. Pri dnevnih bolnišničnih 

obravnavah in hospitalizacijah so na voljo podatki o diagnozi, spolu in starosti pacienta, pri 

podatkih o obravnavah na primarni in sekundarni ravni pa podatki o diagnozi, spolu in 

uvrstitvi v eno od starostnih skupin (0–9, 10–14, 15–19, 20–29, 30–39, 40–49, 50–59 in 

nad 65 let). 

 

V podatkih o bolnišničnih obravnavah so vključeni podatki o vseh vrstah bolnišničnih 

obravnav. Bolnišnična obravnava je skupen izraz za različne vrste obravnav v bolnišnični 

zdravstveni dejavnosti in pomeni skupek dejavnosti (opazovanje, diagnostika, zdravljenje 

in rehabilitacija), ki se nanašajo na zdravstveno oskrbo v stacionarni ustanovi (bolnišnici). 

Podatki NIJZ o bolnišničnih obravnavah so ločeni na dnevne bolnišnične obravnave in na 

hospitalizacije, ki zajemajo tudi podatke o podaljšanem bolnišničnem zdravljenju.  

 

Dnevna obravnava je zdravstvena oskrba osebe, ki traja manj kot 24 ur in ne preko noči 

(izjema: diagnostika motenj spanja se šteje kot dnevna obravnava, čeprav je oseba v 

bolnišnici preko noči). Ob tem se zasedejo posebne postelje (postelje, kjer si opomorejo; 

postelje za posebne namene; postelje, ki so pridružene posebnim medicinskim napravam) 

ali redne bolniške postelje (v tem primeru to ni hospitalizacija in ta ležalna doba ni 

vključena v število bolniških oskrbnih dni). Običajno traja 3–8 ur (IVZ, 2012).  

 

Hospitalizacija je vsaka bolnišnična obravnava, ki traja dlje kot 24 ur. Hospitalizacija se po 

končani diagnostični obravnavi in zastavljenem zdravljenju lahko nadaljuje v podaljšano 

bolnišnično zdravljenje. Podaljšano bolnišnično zdravljenje je bolnišnična obravnava, 

namenjena tistim osebam, ki po zaključeni diagnostični obravnavi in zastavljenem 

zdravljenju slednjega še ne morejo nadaljevati zunaj bolnišnice, ker bi prezgodnji odpust 

lahko povzročil pomembno poslabšanje bolezni ali stanja. PBZ lahko poteka v istem ali po 

premestitvi osebe v drugem zdravstvenem zavodu (IVZ, 2012).  

 

Pomemben podatek pri številu obravnav na prebivalca so tudi spremembe vrednosti v 

obdobju, za katero so na voljo podatki. Glede na spremembe lahko predvidimo mogoče 

trende v prihodnosti. Pri pripravi napovedi, v katerih je upoštevan tudi trend, lahko 

osnovne značilnosti trenda opišemo s pomočjo grafičnih predstavitev, iz katerih lahko 
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določimo glavne značilnosti, na primer usmerjenost trenda, neobičajne vrednosti ali 

spremembo v smeri trenda (Montgomery et al., 2007, str. 48). 

 

V prilogi 2 so grafično predstavljeni podatki o številu obravnav na 1000 prebivalcev po 

starostnih skupinah in po poglavjih MKB-10 od I do XIX. V grafih so vključeni podatki od 

leta 2003 do 2008 za primarno in sekundarno raven zdravstvenega varstva in od leta 2001 

do 2010 za bolnišnične obravnave in hospitalizacije (za navedena obdobja so na voljo 

primerljivi podatki).  

 

Iz grafov v prilogi 2 je vidno, da število obravnav na primarni in sekundarni ravni v večini 

starostnih skupin pretežno počasi narašča, brez večjih odstopanj od trenda. Rast je nekoliko 

višja pri obravnavah na sekundarni ravni (obravnave v specialističnih ambulantah). 

 

Slika pri hospitalizacijah in pri bolnišničnih obravnavah je nekoliko drugačna. Pri večini 

grafov lahko opazimo rahlo rast, v nekaterih primerih pa rahel upad števila obravnav, 

vendar pa se pri hospitalizacijah in še posebej pri bolnišničnih obravnavah pojavljajo 

nekatere neobičajne vrednosti, ki so še posebej izrazite pri podatkih o bolnišničnih 

obravnavah. NIJZ pri podatkih ne navaja vzrokov za tovrstna odstopanja, pri razlagi pa si 

lahko pomagamo z obstoječimi podatki iz objavljenih javno dostopnih virov in s 

poznavanjem narave posameznih skupin bolezni. 

 

V nadaljevanju so opisane nekatere neobičajne vrednosti, ki so vidne z grafov v prilogi 2 

za bolnišnične obravnave in hospitalizacije in se nanašajo na različna poglavja po MKB-

10. Pri podatkih o bolnišničnih obravnavah je treba upoštevati, da je skupno število 

obravnav v posameznih starostnih skupinah letno zelo nizko (tudi manj kot 10 obravnav 

letno) in da lahko v teh primerih že povečanje za nekaj dodatnih primerov bistveno dvigne 

stopnjo obravnav na 1000 prebivalcev.  

 

V poglavju I (nekatere infekcijske in parazitske bolezni) pri bolnišničnih obravnavah 

opazimo izrazito nihanje števila primerov v starostni skupini od 0 do 4 let, v istem 

poglavju pri hospitalizacijah pa izrazit padec v letu 2005. Pri analizi števila obravnav 

posameznih bolezni znotraj poglavja vidimo, da je do padca prišlo zaradi znižanja števila 

okužb z rotavirusom in drugih oblik črevesnih okužb. Podobno gibanje je opisano tudi v 

zborniku Epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni v Sloveniji v letu 2012 (A. 

Kraigher, 2013, str. 50). Morda bi vzrok padca v letu 2002 lahko bila uveljavitev 

Pravilnika o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in 

obvladovanje (A. Kraigher, 2013, str. 41), vendar v publikaciji ni navedenega mogočega 

vzroka za delno ponovno rast v poznejših letih. 

 

V poglavju IV (endokrine, prehranske in presnovne bolezni) je pri bolnišničnih obravnavah 

in hospitalizacijah opazno povečanje števila primerov v najmlajši in najstarejši starostni 
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skupini v letu 2005, nato pa se število primerov postopno znižuje. Navedena rast v letu 

2005 je v strukturi znotraj poglavja posledica diagnoze E-86: dehidracije in hipovolemije 

krvne plazme. V dostopnih virih ni zaslediti navedb, ki bi razložile navedeni porast. 

 

V poglavju VII (bolezni očesa in adneksov) tako pri bolnišničnih obravnavah kot pri 

hospitalizacijah pride do povečanja števila obravnav v letih od 2004 do 2006 v različnih 

starostnih skupinah, nato pa sledi postopen padec in bistveno znižanje števila primerov v 

letih 2009 in 2010. Analiza znotraj poglavja pokaže, da je bistvena komponenta navedene 

rasti povečanje obravnav zaradi sive mrene. V tem primeru na število obravnav vplivajo 

odločitve na finančno-političnem področju. V letih od 2004 do 2006 so bila za nekatere 

zdravstvene posege, med drugim tudi za operacije sive mrene, namenjena dodatna 

sredstva, zaradi česar je bilo mogoče izvesti več operacij (MDDSZ, 2006, str. 14; MZ, 

2006, str. 12). Več operacij in posledično skrajšanje čakalnih vrst sta kasneje pripeljala do 

padca v kasnejših letih. Politični vpliv na razpoložljiva sredstva za zdravstvene storitve 

opažajo v raziskavah tudi drugi avtorji (Barros, 1998; Getzen, 2001; Lee & Miller, 2002). 

 

V poglavju VIII (bolezni ušesa in mastoida) je pri bolnišničnih obravnavah opazen porast v 

najmlajši skupini v letu 2004 in nato postopno padanje do leta 2010. Analiza znotraj 

poglavja pokaže, da do povečanja pride zaradi povečanja obravnav zaradi diagnoz H-91: 

druge okvare sluha in H-92: prevodna in zaznavna izguba sluha. Čeprav je porast več kot 

dvakraten, gre v tem primeru za povečanje primerov v starostni skupini od 0 do 4 let z 11 

na 38 letno, kar znotraj zdravstvenega sistema ne predstavlja bistvene spremembe 

obremenitve sistema in v populaciji hkrati še vedno pomeni zelo nizko število primerov. 

 

V poglavju IX (bolezni obtočil) je pri bolnišničnih obravnavah opazen porast obravnav pri 

najstarejših starostnih skupinah od leta 2005 dalje, na kar najverjetneje vplivata diagnozi I-

21: akutni miokardni infarkt in I-83: varice (krčne žile). V literaturi nisem našel podatkov, 

ki bi jasno opredeljevali vzrok povečanja tovrstnih obravnav, mogoče pa je, da je vsaj 

porast obravnav zaradi diagnoze I-83 povezan z dodatnimi sredstvi, ki jih je za nekatere 

zdravstvene programe zagotovila v letu 2005 Vlada Republike Slovenije. Dodatna sredstva 

so bila zagotovljena za naslednja področja: zdravljenje rakavih bolnikov, srčno-žilni 

program, operacije sive mrene, ortopedske operacije ter za preiskave z magnetno 

resonanco in računalniško tomografijo (MZ, 2006, str. 12). 

 

Pri bolnišničnih obravnavah v poglavju XV (nosečnost, porod in poporodno obdobje) je 

opazen v starostni skupini od 34 do 39 let upad primerov z diagnozo O-35: oskrba matere 

zaradi znane nepravilnosti in poškodbe plodu ali pri sumu nanjo, ki je povezana predvsem 

s sumom na kromosomsko nepravilnost plodu. Tudi v tem primeru ni v pregledani 

literaturi podatkov, na osnovi katerih bi lahko sklepali, zakaj pride do padca ravno v tej 

starostni skupini, sploh glede na to, da se stopnja rodnosti v višjih starostih povečuje 

(UMAR, 2013, str. 210). Tudi v poglavju XVI (nekatera stanja, ki izvirajo v obporodnem 
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obdobju), ki je povezano z obravnavami ob porodu, naletimo na neobičajne vrednosti v 

najmlajši starostni skupini. Vrednosti so povezane predvsem z diagnozo P-59: zlatenica 

novorojenčka zaradi drugih in neopredeljenih vzrokov, pri kateri so zaznani porast v letu 

2004 in nato padec v naslednjem letu in stabilizacija na nižji ravni, hkrati pa je zaznati 

porast bolnišničnih obravnav zlatenice v letih 2008 in 2009. Tudi pri teh podatkih ni 

zaslediti podatkov, ki bi pojasnili tovrstne spremembe.  

 

V poglavju XIX (poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov) je v 

najstarejši skupini pri bolnišničnih obravnavah zaznati porast primerov od leta 2001 do 

2004 in nato padec v letu 2005 in stabilizacijo na nižji ravni od leta 2006 dalje. Analiza 

števila diagnoz na nižji ravni kaže, da sta navedeno povečanje in nato padec po vsej 

verjetnosti povezana z diagnozo S-83: izpah, izvin in nateg sklepov in vezi kolena. Tudi tu 

ni jasnih podatkov, zakaj je prišlo do sprememb ravno v tem času. Morda bi vzrok lahko 

bila drugačna vrsta obravnave tovrstnih poškodb (v okviru hospitalizacij ali pri splošnih 

zdravnikih), saj je število bolnišničnih obravnav v tem času dokaj nizko (pod 4 obravnave 

na 1000 prebivalcev), tako da vpliv na povečanje npr. hospitalizacij morda niti ni viden, saj 

je teh več kot 50 na 1000 prebivalcev. 

 

Zaradi opisanih neobičajnih vrednosti pri dnevnih bolnišničnih obravnavah in 

hospitalizacijah je model projekcije po starostnih skupinah nekoliko prilagojen glede na 

modele, ki jih običajno zasledimo v literaturi. Običajni pristop k oblikovanju modela 

projekcije po starostnih skupinah je, da se kot faktor števila obravnav na osebo v celotnem 

obdobju napovedi uporabi vrednost iz zadnjega leta, za katero so na voljo podatki (Carone, 

2005; Golinowska et al., 2009; Shang & Goldman, 2008). V tej doktorski disertaciji je 

izhodiščna vrednost faktorja števila obravnav izračunana s pomočjo linearnega trenda 

glede na podatke, ki so bili na voljo, izhodiščna vrednost pa predstavlja izračunano 

vrednost linearnega trenda za zadnje leto, za katero so na voljo podatki. Zaradi občutnih 

nihanj števila obravnav v nekaterih starostnih skupinah je takšno izhodišče boljša osnova 

za nadaljnjo analizo. 
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4 REZULTATI 

 

Prihodnje povpraševanje po starostnih storitvah je v analizi predstavljeno s pričakovanim 

številom obravnav v prihodnosti za vsako od štirih glavnih skupin zdravstvenih storitev: za 

obravnave ena primarni ravni, obravnave na sekundarni ravni, dnevne bolnišnične 

obravnave in za hospitalizacije. Napovedi prihodnjega povpraševanja so izračunane s 

pomočjo treh modelov za napovedovanje, ki so predstavljeni v poglavju 3.2.2, za vsakega 

od modelov pa so pripravljeni trije demografski scenariji, ki so predstavljeni v poglavju 

3.2.3. Izračun napovedi z navedenimi modeli je smiseln samo ob pogoju, da se število 

obravnav po starostnih skupinah statistično pomembno razlikuje, saj v tem primeru lahko 

opazujemo posledice demografskih sprememb na prihodnje povpraševanje po zdravstvenih 

storitvah in spremembe v strukturi povpraševanja. Primeren statistični test, s katerim lahko 

analiziramo razlike med številom obravnav za posamezne skupine bolezni po glavnih 

poglavjih MKB-10, je test χ
2
 (Burns, 1981, str. 236). 

 

V prilogi 3 so prikazani rezultati testov χ
2
 po glavnih skupinah zdravstvenih storitev, 

poglavjih MKB-10. Rezultati pokažejo, da je v vseh primerih, ko je rezultat testa χ
2
 

smiselno izračunati, izračunana vrednost χ
2
 višja od mejne vrednosti χ

2
 (pri α = 0,05). V 

številu obravnav po poglavjih MKB-10 med starostnimi skupinami obstajajo statistično 

pomembne razlike, tako da je nadaljnja analiza upravičena. 

 

Rezultatov testa χ
2
 ni bilo smiselno izračunati v vseh poglavjih MKB-10 za vsa leta in za 

vse starostne skupine, saj v nekaterih primerih v posameznih starostnih skupinah v 

nekaterih letih ni bilo več kot 5 obravnav. Ogled vrednosti v navedenih poglavjih vseeno 

pokaže podobne razlike v številu obravnav kot v drugih poglavjih, tako da lahko tudi v teh 

primerih sklepamo, da med starostnimi skupinami obstajajo pomembne razlike v številu 

obravnav. V nadaljevanju so prikazani rezultati projekcij števila obravnav za štiri glavne 

skupine zdravstvenih storitev v Sloveniji. 

 

4.1  Model projekcije po starostnih skupinah 

 

Prihodnje število obravnav je v modelu projekcije po starostnih skupinah izračunano s 

pomočjo enačbe (3.4), v kateri število obravnav na prebivalca po glavnih skupinah 

zdravstvenih storitev, poglavjih MKB-10 in starostnih skupinah ostaja stalno v celotnem 

obdobju napovedovanja.  

 

4.1.1 Model projekcije po starostnih skupinah – število obravnav 

 

V nadaljevanju je predstavljeno gibanje števila obravnav za štiri glavne skupine 

zdravstvenih storitev do leta 2035 za model projekcije po starostnih skupinah za tri 
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scenarije demografskega razvoja. Skupno število obravnav za osnovni demografski 

scenarij je predstavljeno na sliki 9 in v Tabeli 7. 

 

Slika 9: Skupno število obravnav po skupinah zdravstvenih storitev 2008–2035, model 

projekcije po starostnih skupinah, osnovni scenarij 

 
 

Tabela 7: Skupno število obravnav po skupinah zdravstvenih storitev 2008–2035, model 

projekcije po starostnih skupinah, osnovni scenarij 

Leto Število obravnav 

 Primarna raven Sekundarna raven Dnevne bolnišnične 

obravnave 

Hospitalizacije 

2008 4.086.299 2.358.189 52.946 284.063 

2015 4.226.113 2.480.811 58.876 305.210 

2025 4.336.268 2.622.323 62.745 327.283 

2035 4.294.075 2.686.857 66.377 347.272 

 

V osnovnem scenariju napovedi z modelom projekcije po starostnih skupinah se število 

obravnav zviša v vseh glavnih skupinah zdravstvenih storitev. Najmanj se število obravnav 

zviša na primarni ravni, za 5,1 % do leta 2035, najbolj pa pri dnevnih bolnišničnih 

obravnavah, za 25,4 %. Število obravnav na sekundarni ravni se zviša za 13,9 %, 

hospitalizacij pa za 22,3 %. Samo na primarni ravni je število obravnav najvišje v letu 

2025, ko je predvidenih 4.336.268 obravnav, v letu 2035 pa rahlo pade na 4.294.075. 

Število obravnav na sekundarni ravni z 2.358.189 v letu 2008 zrase na 2.686.857, število 

dnevnih bolnišničnih obravnav zrase z 52.946 na 66.377, število hospitalizacij pa z 

284.063 na 347.272. 
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Na sliki 10 in v Tabeli 8 je prikazano število obravnav za glavne skupine zdravstvenih 

storitev, izračunano z modelom projekcije po starostnih skupinah z upoštevanjem nizkega 

demografskega scenarija.  

 

Slika 10: Skupno število obravnav po skupinah zdravstvenih storitev 2008–2035, model 

projekcije po starostnih skupinah, nizki scenarij 

 
 

Tabela 8: Skupno število obravnav po skupinah zdravstvenih storitev 2008–2035, model 

projekcije po starostnih skupinah, nizki scenarij 

Leto Število obravnav 

 Primarna raven Sekundarna raven Dnevne bolnišnične 

obravnave 

Hospitalizacije 

2008 4.086.299 2.358.189 52.946 284.063 

2015 4.261.278 2.479.581 58.839 304.894 

2025 4.267.780 2.599.737 62.229 323.756 

2035 4.124.813 2.605.827 64.508 336.374 

 

Ob upoštevanju nizkega demografskega scenarija število obravnav na primarni ravni zrase 

le minimalno, do leta 2025 za 4,4 %, do leta 2035 pa se vrne na praktično enako raven kot 

v letu 2008, razlika znaša le 0,9 %. Število obravnav najbolj zrase pri dnevnih bolnišničnih 

obravnavah, za 121,8 % do leta 2035, na sekundarni ravni zrase za 10,5 %, pri 

hospitalizacijah pa za 18,4 %. Število obravnav na primarni ravni zrase s 4.086.299 v letu 

2008 na 4.267.780 v letu 2025 in do leta 2035 spet pade na 4.124.813. Število obravnav na 
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sekundarni ravni zrase z 2.358.189 v letu 2008 na 2.605.827 do leta 2035, število dnevnih 

bolnišničnih obravnav z 52.946 na 64.508 in število hospitalizacij z 284.063 na 336.374. 

 

Na sliki 11 in v Tabeli 9 je prikazano število obravnav za glavne skupine zdravstvenih 

storitev izračunano z modelom projekcije po starostnih skupinah z upoštevanjem visokega 

demografskega scenarija.  

 

Slika 11: Skupno število obravnav po skupinah zdravstvenih storitev 2008–2035, model 

projekcije po starostnih skupinah, visoki scenarij 

 
 

Tabela 9: Skupno število obravnav po skupinah zdravstvenih storitev 2008–2035, model 

projekcije po starostnih skupinah, visoki scenarij 

Leto Število obravnav 

 Primarna raven Sekundarna raven Dnevne bolnišnične 

obravnave 

Hospitalizacije 

2008 4.086.299 2.358.189 52.946 284.063 

2015 4.339.885 2.516.416 59.624 308.624 

2025 4.508.614 2.698.775 64.371 335.297 

2035 4.537.606 2.800.529 68.803 360.161 

 

Model projekcije po starostnih skupinah z visokim demografskim scenarijem je prvi 

model, v katerem tudi na primarni ravni število obravnav raste v celotnem obdobju 

napovedovanja do leta 2035. Število obravnav na primarni ravni med letoma 2008 in 2035 

zrase za 11,0 % in na sekundarni ravni za 18,8 %. Tudi v tem primeru je najvišja rast pri 

dnevnih bolnišničnih obravnavah 29,9 %, pri hospitalizacijah pa 26,8 %. Na primarni ravni 
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zrase število obravnav s 4.086.299 v letu 2008 na 4.537.606 v letu 2035, na sekundarni 

ravni z 2.358.189 na 2.800.529, pri dnevnih bolnišničnih obravnavah z 52.946 na 68.803 in 

pri hospitalizacijah z 284.063 na 360.161 do leta 2035. 

 

4.1.2 Model projekcije po starostnih skupinah – obravnave po poglavjih MKB-10 

 

Modeli za napovedovanje števila obravnav v tej doktorski disertaciji omogočajo tudi 

pregled strukture števila obravnav po vzroku obravnave. Obravnave so po vzroku 

razdeljene v 19 glavnih poglavij po MKB-10. Pri napovedi prihodnjega števila obravnav 

lahko opazujemo, pri katerih poglavjih število obravnav raste in pri katerih poglavjih 

morebiti pada. Rezultati modelov in scenarijev so v celoti predstavljeni v prilogi 4, v tem 

poglavju pa je opisana struktura obravnav za model projekcije po starostnih skupinah.  

 

Na primarni ravni se bo število obravnav povečalo v večini poglavij po MKB-10, do 

zmanjšanja pa bo prišlo pri poglavjih, v katerih so obravnave povezane z otroki ali z 

mlajšimi starostnimi skupinami. Najbolj se bo zmanjšalo število obravnav pri poglavju XV 

– za nosečnosti, porod in poporodno obdobje, indeks za leto 2035 znaša 70,50 za nizki 

scenarij in 78,10 za visoki. Poleg tega se bo zmanjšalo število obravnav tudi pri poglavjih 

XVI – nekatera stanja, ki izvirajo v poporodnem obdobju, in XVII – prirojene 

malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti, vendar zmanjšanje števila 

obravnav v teh skupinah ne bo tako izrazito.  

 

Po vseh scenarijih se bo do leta 2035 znižalo tudi število obravnav pri poglavju I – 

nekatere infekcijske in parazitske bolezni. V osnovnem in nizkem scenariju pa se zniža 

število obravnav še pri poglavjih VII – bolezni ušesa in mastoida, X – bolezni dihal, XII – 

bolezni kože in podkožja in XIX – poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice 

zunanjih vzrokov. 

 

Pri vseh drugih poglavjih se bo število obravnav zvišalo, najizrazitejše pa bo zvišanje 

števila obravnav pri poglavju IX – bolezni obtočil, v katero spadajo tudi srčno-žilne 

bolezni. Indeks števila obravnav za poglavje XIX znaša do leta 2035 135,59 za nizki 

scenarij in 141,34 za visoki scenarij. Večje povečanje števila obravnav je značilno še za 

poglavja IV – endokrine, prehranske in presnovne bolezni, XIII – bolezni mišično-

skeletnega sistema in vezivnega tkiva in II – neoplazme (poglavje vključuje tudi različne 

oblike rakastih obolenj). 

 

Na sekundarni ravni se število obravnav zmanjša do leta 2035 v osnovnem scenariju pri 

poglavjih I – nekatere infekcijske in parazitske bolezni, XV – nosečnost, porod in 

poporodno obdobje, XVI – nekatera stanja, ki izvirajo v obporodnem obdobju, XVII – 

prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti in XIX – poškodbe, 

zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov. Pri nizkem scenariju se dodatno 
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zmanjša število obravnav pri poglavju V – duševne in vedenjske motnje, pri visokem 

scenariju pa število obravnav pade samo pri poglavjih XV, XVI in XVII, ki so povezana z 

nosečnostjo ter ob- in poporodnim obdobjem. 

 

Število obravnav na sekundarni ravni zrase do leta 2035 pri vseh ostalih poglavjih, najbolj 

pa pri poglavjih IX – bolezni obtočil (indeks pri osnovnem scenariju 140,04), IV – 

endokrine, prehranske in presnovne bolezni (indeks 130,51), II – neoplazme (indeks 

122,22), III – bolezni krvi in krvotvornih organov in bolezni, pri katerih je udeležen 

imunski odziv (indeks 120,68), in XIV – bolezni sečil in spolovil (indeks 120,32). 

 

Pri številu dnevnih obravnav v bolnišnicah je pri osnovnem in nizkem scenariju do leta 

2035 opazno zmanjšanje števila obravnav pri poglavjih, povezanih z nosečnostjo ter ob- in 

poporodnimi stanji (XV, XVI in XVII). Manjše zmanjšanje števila obravnav je tudi v 

poglavjih VIII – bolezni ušesa in mastoida in V – duševne in vedenjske motnje. V visokem 

scenariju se zmanjša število obravnav samo pri poglavjih XV – nosečnost, porod in 

poporodno obdobje in XVI – nekatera stanja, ki izvirajo v obporodnem obdobju. 

 

Pri vseh ostalih poglavjih se število dnevnih bolnišničnih obravnav zviša, največje 

povečanje števila obravnav do leta 2035 pa je v poglavjih X – bolezni dihal (indeks pri 

osnovnem scenariju 172,29), III – bolezni krvi in krvotvornih organov in bolezni, pri 

katerih je udeležen imunski odziv (indeks 169,12), IX – bolezni obtočil (indeks 172,29) in 

II – neoplazme (indeks 163,83). 

 

Število hospitalizacij, izračunano po modelu projekcije po starostnih skupinah, pade v vseh 

scenarijih do leta 2035 v poglavjih, povezanih z nosečnostjo ter ob- in poporodnimi stanji: 

XV – nosečnost, porod in poporodno obdobje, XVI – nekatera stanja, ki izvirajo v 

obporodnem obdobju, in XVII – prirojene malformacije, deformacije in kromosomske 

nenormalnosti. V nizkem scenariju rahlo pade tudi pri poglavjih VIII – bolezni ušesa in 

mastoida in V – duševne in vedenjske motnje.  

 

Pri vseh ostalih poglavjih število hospitalizacij raste. Največja rast je prisotna v poglavjih 

III – bolezni krvi in krvotvornih organov in bolezni, pri katerih je udeležen imunski odziv 

(indeks za osnovni scenarij do leta 2035 znaša 152,12), IX – bolezni obtočil (indeks 

151,80) in VII – bolezni očesa in adneksov (indeks 145,01). Dokaj visoka rast je prisotna 

še v poglavjih II – neoplazme, IV – endokrine, prehranske in presnovne bolezni, X – 

bolezni dihal in XIII – bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva. 

 

4.2  Model z linearnim trendom 

 

Število obravnav v modelu z linearnim trendom je izračunano s pomočjo enačbe (3.5). V 

obdobju napovedovanja število obravnav na prebivalca po glavnih skupinah zdravstvenih 
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storitev, poglavjih MKB-10 in starostnih skupinah raste oziroma pada z linearnim trendom. 

Predpostavka, na kateri temelji takšen model, je, da se bodo trendi iz opazovanega 

obdobja, za katerega so na voljo podatki, nadaljevali tudi v celotnem obdobju, za katerega 

je pripravljena napoved. Rezultati modela z linearnim trendom kažejo zelo veliko 

povečanje števila obravnav v obdobju do leta 2035, predvsem za obravnave na sekundarni 

ravni in za dnevne bolnišnične obravnave. 

 

Pri izračunu napovedi z modelom linearnega trenda se v nekaterih starostnih skupinah in 

poglavjih MKB-10 pojavijo tudi negativni trendi, ki še pred koncem obdobja 

napovedovanja v letu 2035 povzročijo negativne vrednosti števila obravnav v posameznih 

letih. Negativne vrednosti števila obravnav niso smiselne, zato so v teh primerih v letih, 

starostnih skupinah in poglavjih MKB-10, kjer pride do negativnih vrednosti, upoštevane 

vrednosti 0, torej da v določenih skupinah v določenih letih ni bilo obravnav. 

 

Model napovedi z linearnim trendom je zasnovan na predpostavki, da se bodo trendi 

števila obravnav na prebivalca po skupinah zdravstvenih storitev, poglavjih MKB-10 in 

starostnih skupinah v obdobju napovedovanja do leta 2035 spreminjali z enako stopnjo kot 

v letih, za katera so na voljo podatki – za primarno in sekundarno raven za leta od 2003 do 

2008 in za bolnišnične dnevne obravnave in hospitalizacije za leta od 2002 do 2010. Pri 

pregledu rezultatov se takšna postavka pokaže za manj verjetno, saj skupno število 

obravnav do leta 2035 na sekundarni ravni pri osnovnem scenariju zrase za več kot trikrat, 

pri dnevnih bolnišničnih obravnavah pa za več kot dvakrat, pri čemer stopnje rasti v 

nekaterih skupinah do leta 2035 presegajo 500 %. Pri nekaterih skupinah bolezni in 

starostnih skupinah po drugi strani pri modelu z linearnim trendom pade na 0 že v prvih 

letih, za katera je bila pripravljena napoved. Tudi takšen padec števila obravnav ni zelo 

verjeten. 

 

Zdravstveni sistem ima poleg tega omejitve glede kapacitet in možnost dejavnega 

odzivanja na spremembe. V relativno kratkem času do leta 2035 je malo verjetno, da bi bil 

sistem ob finančnih in kadrovskih omejitvah sposoben zagotoviti dva- do trikrat več 

obravnav pri zdravnikih specialistih ob hkratnem povečanju števila obravnav na primarni 

ravni in hospitalizacij. Sistem se lahko na izredno povečano število obravnav tudi dejavno 

odzove na primer s preventivnimi akcijami ali z razvojem zdravil ter medicinske 

tehnologije, ki dejavno zmanjšajo število obravnav v določenih skupinah. 

 

Glede na navedene razloge so rezultati modela z linearnim trendom sicer opisani, niso pa 

vključeni v analizo rezultatov, ki je zasnovana na rezultatih modela projekcije po starostnih 

skupinah in modela z logaritemskim trendom, ki temeljita na verjetnejših predpostavkah. 

Kljub temu so rezultati modela z linearnim trendom lahko koristni pri razumevanju rasti 

števila obravnav v obdobju, za katero so na voljo podatki. 
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4.2.1 Model z linearnim trendom – število obravnav 

 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati napovedi za model z linearnim trendom za tri 

demografske scenarije. Skupno število obravnav za osnovni demografski scenarij je 

predstavljeno na sliki 12 in v Tabeli 10. 

 

Slika 12: Skupno število obravnav po skupinah zdravstvenih storitev 2008–2035, model z 

linearnim trendom, osnovni scenarij 

 
 

Tabela 10: Skupno število obravnav po skupinah zdravstvenih storitev 2008–2035, model z 

linearnim trendom, osnovni scenarij 

Leto Število obravnav 

 Primarna raven Sekundarna raven Dnevne bolnišnične 

obravnave 

Hospitalizacije 

2008 4.086.299 2.358.189 52.946 284.063 

2015 4.453.097 3.632.961 64.465 298.575 

2025 4.830.556 5.635.173 82.982 313.708 

2035 5.076.026 7.662.940 106.734 339.548 

 

V modelu z linearnim trendom pride v napovedi do višje rasti števila obravnav na primarni 

ravni in pri hospitalizacijah, pri obravnavah na sekundarni ravni in pri dnevnih 

bolnišničnih obravnavah pa pride do izredne rasti števila obravnav. Število obravnav na 

primarni ravni zrase za 24,4 % in na sekundarni ravni za 225 %. Število dnevnih 

bolnišničnih obravnav zrase za 101,6 %, število hospitalizacij pa za 19,5 %. 
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Absolutno se število obravnav na primarni ravni v osnovnem scenariju modela z linearnim 

trendom zviša s 4.086.299 na 5.076.026, število obravnav na sekundarni ravni z 2.358.189 

na 7.662.940, število dnevnih bolnišničnih obravnav z 52.946 na 106.734 in število 

hospitalizacij z 284.063 na 339.548. 

 

Na sliki 13 in v Tabeli 11 na naslednji strani so prikazani rezultati modela z linearnim 

trendom za nizki demografski scenarij. 

 

Slika 13: Skupno število obravnav po skupinah zdravstvenih storitev 2008–2035, model z 

linearnim trendom, nizki scenarij 

 
 

Tabela 11: Skupno število obravnav po skupinah zdravstvenih storitev 2008–2035, model z 

linearnim trendom, nizki scenarij 

Leto Število obravnav 

 Primarna raven Sekundarna raven Dnevne bolnišnične 

obravnave 

Hospitalizacije 

2008 4.086.299 2.358.189 52.946 284.063 

2015 4.447.613 3.631.154 64.417 298.257 

2025 4.743.590 5.587.474 82.162 310.160 

2035 4.853.533 7.433.339 103.446 328.488 

 

V modelu z linearnim trendom se tudi v nizkem scenariju izredno zviša število obravnav 

na sekundarni ravni in pri dnevnih bolnišničnih obravnavah. V tem primeru vpliv trenda 

prevlada nad vplivom sprememb v demografski strukturi. Število obravnav na primarni 
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ravni se v nizkem scenariju zviša za 18,8 %, na sekundarni ravni za 215,2 %, pri dnevnih 

bolnišničnih obravnavah za 95,4 % in pri hospitalizacijah za 15,6 %. 

 

Število obravnav v modelu z linearnim trendom se pri nizkem demografskem scenariju 

zviša na primarni ravni s 4.086.299 v letu 2008 na 4.853.533 v letu 2035, na sekundarni 

ravni z  2.358.189 na 7.433.339, pri bolnišničnih obravnavah z 52.946 na 103.446 in pri 

hospitalizacijah z 284.063 na 328.488. 

 

Pri visokem demografskem scenariju se pri uporabi modela z linearnim trendom 

pričakovano število obravnav zviša se bolj kot pri osnovnem in nizkem scenariju, spet 

najbolj pri obravnavah na sekundarni ravni in pri dnevnih bolnišničnih obravnavah. Na 

sliki 14 in v Tabeli 12 so prikazani rezultati za visoki demografski scenarij.  

 

Slika 14: Skupno število obravnav po skupinah zdravstvenih storitev 2008–2035, model z 

linearnim trendom, visoki scenarij 

 
 

Tabela 12: Skupno število obravnav po skupinah zdravstvenih storitev 2008–2035, model z 

linearnim trendom, visoki scenarij 

Leto Število obravnav 

 Primarna raven Sekundarna raven Dnevne bolnišnične 

obravnave 

Hospitalizacije 

2008 4.086.299 2.358.189 52.946 284.063 

2015 4.527.777 3.683.055 65.260 301.766 

2025 5.019.304 5.788.066 85.109 320.528 

2035 5.363.278 7.959.591 111.021 351.151 
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Skupno število obravnav v visokem scenariju se na primarni ravni poveča za 31,3 %, na 

sekundarni ravni kar za 237,5 %, pri dnevnih bolnišničnih obravnavah za 109,7 % in pri 

hospitalizacijah za 23,6 %. Med letoma 2008 in 2035 se število obravnav na primarni ravni 

dvigne s 4.086.299 na 5.363.278, na sekundarni ravni z 2.358.189 na 7.959.591, pri 

dnevnih bolnišničnih obravnavah z 52.946 na 111.021 in pri hospitalizacijah z 284.063 na 

351.151. 

 

4.2.2 Model z linearnim trendom – obravnave po poglavjih MKB-10 

 

Tudi rezultati projekcij z modelom z linearnim trendom so predstavljeni v prilogi 4. Za 

model z linearnim trendom je na primarni ravno značilno, da pri večini poglavij MKB-10 

število obravnav raste. Število obravnav se zmanjša samo pri poglavjih X – bolezni dihal 

(indeks za leto 2035 znaša 53,75 v osnovnem scenariju) in XIX – poškodbe, zastrupitve in 

nekatere druge posledice zunanjih vzrokov (indeks znaša 82,95). V nizkem scenariju rahlo 

pade še število obravnav pri poglavju XIV – bolezni sečil in spolovil (indeks 97,14). 

 

Pri vseh drugih poglavjih se število obravnav na primarni ravni poveča, v nekaterih 

primerih gre za izjemno povečanje, tako znaša na primer indeks števila obravnav do leta 

2035 v osnovnem scenariju za poglavje XVI – nekatera stanja, ki izvirajo v obporodnem 

obdobju, kar 319,79, za poglavje II – neoplazme znaša indeks 215,58, za poglavje XVIII – 

simptomi, znaki in nenormalni izvidi, ki niso uvrščeni drugje, pa znaša indeks 187,16. 

Indeks presega vrednost 150 v osnovnem scenariju še za poglavja VII – bolezni očesa in 

adneksov, IX – bolezni obtočil in XIII – bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega 

tkiva. Model z linearnim trendom na sekundarni ravni predvidi do leta 2035 rast števila 

obravnav pri vseh poglavjih MKB-10. Tako kot je pri tem modelu izjemno visoka rast 

skupnega števila obravnav na sekundarni ravni, je izjemno visoka rast števila obravnav 

tudi v posameznih poglavjih, v poglavjih II – neoplazme in III – bolezni krvi in 

krvotvornih organov in bolezni, pri katerih je udeležen imunski odziv, je rast celo v 

osnovnem scenariju že več kot petkratna (indeksa 514,71 in 514,15). 

 

Pri številu dnevnih bolnišničnih obravnav napoved, izračunana z modelom z linearnim 

trendom, napove padec števila obravnav do leta 2035 pri osnovnem in nizkem scenariju pri 

štirih poglavjih: VII – bolezni očesa in adneksov, XIV – bolezni sečil in spolovil, XV – 

nosečnost, porod in poporodno obdobje in XVI – nekatera stanja, ki izvirajo v obporodnem 

obdobju. Pri poglavjih XV in XV model z linearnim trendom napove zelo velik padec 

števila dnevnih bolnišničnih obravnav (indeksa za osnovni scenarij do leta 2035 znašata 

51,25 in 32,05). Pri visokem scenariju poglavje XVI kaže rahlo rast. 

 

Pri vseh ostalih poglavjih model z linearnim trendom pokaže rast števila dnevnih 

bolnišničnih obravnav do leta 2035. Tako kot pri skupnem številu dnevnih bolnišničnih 

obravnav je pri tem modelu tudi rast po posameznih poglavjih zelo visoka, pri dveh 
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poglavjih je rast števila obravnav še posebej izrazita: II – neoplazme (indeks pri osnovnem 

scenariju 553,75) in III – bolezni krvi in krvotvornih organov in bolezni, pri katerih je 

udeležen imunski odziv (indeks 480,33). 

 

Napoved, ki je pripravljena z modelom z linearnim trendom, je najbolj heterogena prav pri 

številu hospitalizacij. Pri nobeni drugi skupini zdravstvenih storitev se ne pojavijo tako 

velike razlike med povečanjem in zmanjšanjem števila obravnav po posameznih poglavjih. 

Število hospitalizacij pri poglavju XVI – nekatera stanja, ki izvirajo v obporodnem 

obdobju pri modelu z linearnim trendom se do leta 2035 zmanjša kar za 96,57 % (indeks 

3,43), po drugi strani pa se število hospitalizacij pri poglavju III – bolezni krvi in 

krvotvornih organov in bolezni, pri katerih je udeležen imunski odziv, poveča za več kot 

dvakrat (indeks 212,60). 

 

Pri modelu z linearnim trendom pride do zmanjšanja števila hospitalizacij do leta 2035 še v 

poglavjih XIV – bolezni sečil in spolovil (indeks pri osnovnem scenariju 44,06), XV – 

nosečnost, porod in poporodno obdobje (indeks 51,79), XII – bolezni kože in podkožja 

(indeks 57,63), VII – bolezni očesa in adneksov (indeks 73,45), XVII – prirojene 

malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti (indeks 76,00) in XI – bolezni 

prebavil (indeks 78,00). Pri ostalih poglavjih se število hospitalizacij do leta 2035 zviša, 

poleg poglavja III je zvišanje števila hospitalizacij visoko še pri poglavjih I – nekatere 

infekcijske in parazitske bolezni (indeks 164,45), X – bolezni dihal (indeks 158,84), VI – 

bolezni živčevja (indeks 156,50), IX – bolezni obtočil (indeks 153,20) in XVIII – 

simptomi, znaki in nenormalni izvidi, ki niso uvrščeni drugje (indeks 150,46). 

 

4.3  Model z logaritemskim trendom 

 

Model z logaritemskim trendom je izračunan s pomočjo enačbe (3.6), v kateri se število 

obravnav na prebivalca v glavnih skupinah zdravstvenih storitev, starostnih skupinah in 

poglavjih MKB-10 spreminja z logaritemskim trendom. Logaritemski trend povzroči 

postopno zniževanje stopnje sprememb števila obravnav na prebivalca. Model temelji na 

predpostavki, da v sistemu zdravstvenega varstva obstajajo možnosti po eni strani 

dejavnega odziva, ki lahko zmanjša previsoko število obravnav, in na drugi strani omejitev 

na strani kapacitet zdravstvenega sistema in financiranja, ki prav tako onemogočajo 

previsoko rast števila obravnav. Tudi padec števila obravnav v primeru negativnega trenda 

je ob uporabi logaritemskega trenda postopnejši kot v primeru linearnega trenda. 
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4.3.1 Model z logaritemskim trendom – število obravnav 

 

Na sliki 15 in v Tabeli 13 na naslednji strani so predstavljeni rezultati napovedi števila 

obravnav v štirih glavnih skupinah zdravstvenih storitev z logaritemskim modelom in ob 

osnovnem demografskem scenariju.  

 

Slika 15: Skupno število obravnav po skupinah zdravstvenih storitev 2008–2035, model z 

logaritemskim trendom, osnovni scenarij 

 
 

Tabela 13: Skupno število obravnav po skupinah zdravstvenih storitev 2008–2035, model z 

logaritemskim trendom, osnovni scenarij 

Leto Število obravnav 

 Primarna raven Sekundarna raven Dnevne bolnišnične 

obravnave 

Hospitalizacije 

2008 4.086.299 2.358.189 52.946 284.063 

2015 4.359.126 2.762.375 60.963 315.472 

2025 4.502.250 3.214.415 68.431 335.483 

2035 4.504.076 3.491.725 75.089 353.295 

 

Število obravnav pri napovedih, ki so izračunane z logaritemskim modelom, ne raste tako 

hitro kot pri napovedih, ki so pripravljene z uporabo linearnega trenda. glede na rezultate je 

logaritemski model bliže modelu projekcije po starostnih skupinah kot pa modelu z 

linearnim trendom. 
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V modelu z logaritemskim trendom število obravnav na primarni ravni zrase do leta 2025, 

nato pa ostane na praktično enaki ravni tudi do leta 2035, do katerega se število obravnav 

na primarni ravni poveča za 10,2 %. V ostalih skupinah zdravstvenih storitev število 

obravnav raste v celotnem obdobju napovedovanja in do leta 2035 zrase pri obravnavah na 

sekundarni ravni za 48,1 %, pri dnevnih bolnišničnih obravnavah za 41,8 % in pri 

hospitalizacijah za 24,4 %. 

 

Na sliki 16 in v Tabeli 14 je predstavljeno gibanje števila obravnav v napovedi z 

logaritemskim modelom ob uporabi nizkega demografskega scenarija. 

 

Slika 16: Skupno število obravnav po skupinah zdravstvenih storitev 2008–2035, model z 

logaritemskim trendom, nizki scenarij 

 
 

Tabela 14: Skupno število obravnav po skupinah zdravstvenih storitev 2008–2035, model z 

logaritemskim trendom, nizki scenarij 

Leto Število obravnav 

 Primarna raven Sekundarna raven Dnevne bolnišnične 

obravnave 

Hospitalizacije 

2008 4.086.299 2.358.189 52.946 284.063 

2015 4.354.122 2.761.002 60.924 315.151 

2025 4.429.729 3.186.845 67.843 331.845 

2035 4.324.134 3.386.563 72.928 342.175 

 

Število obravnav pri modelu z logaritemskim trendom in osnovnim demografskim 

scenarijem se na primarni ravni poveča s 4.086.299 v letu 2008 na 4.504.076 do leta 2035, 
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na sekundarni ravni z 2.358.189 na 3.491.725, pri dnevnih bolnišničnih obravnavah z 

52.946 na 75.089 in pri hospitalizacijah z 284.063 na 353.295 do leta 2035. V tem primeru 

je gibanje števila obravnav na primarni ravni še podobnejše modelu projekcije po 

starostnih skupinah, saj število obravnav na primarni ravni zrase do leta 2025 za 8,4 %, do 

leta 2035 pa nato spet pade in je za 5,8 % višje od števila obravnav v letu 2008. Tudi pri 

nizkem demografskem scenariju se število obravnav v drugih skupinah zdravstvenih 

storitev v celotnem obdobju napovedovanja povečuje. Na sekundarni ravni do leta 2035 

število obravnav zrase za 43,6 %, pri dnevnih bolnišničnih obravnavah za 37,7 % in pri 

hospitalizacijah za 20,5 %.  

 

Število obravnav zrase na primarni ravni s 4.086.299 v letu 2008 na 4.429.729 v letu 2025 

in nato se do leta 2035 zniža na 4.324.134. Na sekundarni ravni se število obravnav od leta 

2008 zviša z 2.358.189 na 3.386.563 do leta 2035, pri bolnišničnih obravnavah z 52.946 na 

72.928 in pri hospitalizacijah z 284.063 na 342.175. Na sliki 17 in v Tabeli 15 je 

predstavljena napoved števila obravnav, ki je pripravljena z uporabo modela z 

logaritemskim trendom in z visokim demografskim scenarijem. Pri visokem 

demografskem scenariju je povečanje števila obravnav večje kot pri osnovnem in nizkem 

scenariju.  

 

Slika 17: Skupno število obravnav po skupinah zdravstvenih storitev 2008–2035, model z 

logaritemskim trendom, visoki scenarij 
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Tabela 15: Skupno število obravnav po skupinah zdravstvenih storitev 2008–2035, model z 

logaritemskim trendom, visoki scenarij 

Leto Število obravnav 

 Primarna raven Sekundarna raven Dnevne bolnišnične 

obravnave 

Hospitalizacije 

2008 4.086.299 2.358.189 52.946 284.063 

2015 4.433.837 2.801.567 61.718 319.217 

2025 4.679.871 3.306.135 70.145 344.190 

2035 4.758.219 3.635.599 77.777 366.880 

 

Pri modelu z logaritemskim trendom in visokim demografskim scenarijem število 

obravnav raste v vseh skupinah zdravstvenih storitev v celotnem obdobju napovedovanja. 

Število obravnav na primarni ravni se do leta 2035 poveča za 16,4 %, na sekundarni ravni 

za 54,2 %, število dnevnih bolnišničnih obravnav se poveča za 46,9 %, število 

hospitalizacij pa za 29,2 %. Od leta 2008 do leta 2035 zrase število obravnav na primarni 

ravni s 4.086.299 na 4.758.219, na sekundarni ravni z 2.358.189 na 3.635.599, število 

dnevnih bolnišničnih obravnav zrase z 52.946 na 77.777 in število hospitalizacij s 344.190 

na 366.880. 

 

4.3.2 Model z logaritemskim trendom – obravnave po poglavjih MKB-10 

 

Rezultati projekcij modela z logaritemskim trendom so predstavljeni v prilogi 4. V modelu 

z logaritemskim trendom pri obravnavah na primarni ravni se zmanjša število obravnav do 

leta 2035 pri osnovnem scenariju pri poglavjih XV – nosečnost, porod in poporodno 

obdobje (indeks 83,04), X – bolezni dihal (indeks 91,23), XIX – poškodbe, zastrupitve in 

nekatere druge posledice zunanjih vzrokov (indeks 96,11) in I – nekatere infekcijske in 

parazitske bolezni (indeks 98,81). V nizkem scenariju se zmanjša število obravnav še v 

poglavju XVII – prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti. Pri 

visokem scenariju je po drugi strani število obravnav manjše samo v poglavjih X in XV. 

 

Pri ostalih poglavjih se število obravnav do leta 2035 poveča. Največja rast je pri poglavjih 

II – neoplazme (indeks pri osnovnem scenariju 132,13), IV – endokrine, prehranske in 

presnovne bolezni (indeks 128,97), IX – bolezni obtočil (indeks 145,05) in XVI – nekatera 

stanja, ki izvirajo v obporodnem obdobju. Na sekundarni ravni se število obravnav zmanjša 

samo pri poglavju XV – nosečnost, porod in poporodno obdobje (indeks do leta 2035 v 

osnovnem scenariju 92,07). Pri vseh ostalih poglavjih se število obravnav zviša. Najvišje 

zvišanje števila obravnav do leta 2035 je prisotno pri poglavjih IX – bolezni obtočil 

(indeks pri osnovnem scenariju 188,75), III – bolezni krvi in krvotvornih organov in 

bolezni, pri katerih je udeležen imunski odziv (indeks 181,23), II – neoplazme (indeks 

181,23) in XIV – bolezni sečil in spolovil (indeks 171,67). 
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Napoved števila dnevnih bolnišničnih obravnav do leta 2035 z modelom z logaritemskim 

trendom pokaže padec pri treh poglavjih v vseh scenarijih: XIV – bolezni sečil in spolovil, 

XV – nosečnost, porod in poporodno obdobje in XVI – nekatera stanja, ki izvirajo v 

obporodnem obdobju. Pri vseh ostalih poglavjih je prisotna dokaj visoka rast števila 

dnevnih bolnišničnih obravnav, največja rast pa je v poglavjih II – neoplazme (indeks pri 

osnovnem scenariju 225,53), X – bolezni dihal (indeks 224,05), III – bolezni krvi in 

krvotvornih organov in bolezni, pri katerih je udeležen imunski odziv (221,19), in IX – 

bolezni obtočil (204,93). 

 

Pri številu hospitalizacij, ki je izračunano z modelom z logaritemskim trendom, se pojavijo 

pri poglavjih, v katerih se število hospitalizacij do leta 2035 zmanjša, razlike med scenariji. 

Pri visokem scenariju se število hospitalizacij zmanjša pri poglavjih XV – nosečnost, 

porod in poporodno obdobje in VIII – bolezni ušesa in mastoida. Pri osnovnem scenariju 

se število hospitalizacij prav tako zmanjša pri poglavjih XV in VIII, zmanjša pa se tudi pri 

poglavju XVII – prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti. Pri 

nizkem scenariju se zmanjša število hospitalizacij do leta 2035 pri enakih poglavjih kot pri 

osnovnem scenariju, hkrati pa še pri poglavjih V – duševne in vedenjske motnje in I – 

nekatere infekcijske in parazitske bolezni. Število hospitalizacij se pri modelu z 

logaritemskim trendom pri ostalih poglavjih do leta 2035 zviša, v vseh treh scenarijih pa je 

zvišanje števila hospitalizacij najvišje pri poglavjih VII – bolezni očesa in adneksov 

(indeks pri osnovnem scenariju 163,86), IX – bolezni obtočil (indeks 151,44), XVI – 

nekatera stanja, ki izvirajo v obporodnem obdobju (150,00), III – bolezni krvi in 

krvotvornih organov in bolezni, pri katerih je udeležen imunski odziv (indeks 137,08), in II 

– neoplazme (indeks 134,86). 
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RAZPRAVA IN SKLEPI 

 

V večini razvitih držav prihaja v zadnjih letih do izrazitih demografskih sprememb. Nižje 

stopnje rodnosti in podaljševanje pričakovane življenjske dobe skupaj z omejitvami na 

področju migracij povzročajo rast tako deleža kot števila starejših prebivalcev ob hkratnem 

padanju deleža in števila mlajših prebivalcev. Posledice takšnega razvoja so spremembe v 

strukturi prebivalstva in stagniranje oziroma v nekaterih državah tudi upadanje števila 

prebivalcev.  

 

Tovrsten demografski razvoj ima pomemben vpliv na različne družbene sisteme, med 

katerimi je zelo pomemben tudi zdravstveni sistem. Predvidoma se bodo v prihodnje zaradi 

demografskih sprememb povečevali izdatki za zdravstvene storitve, in sicer tako javni kot 

zasebni (Banks, 2005; Bos et al., 2004; Caldas & Rodrigues, 2003; Oliveira Martins & De 

la Maisonneuve, 2006), verjetne pa so tudi spremembe v skupnem povpraševanju po 

zdravstvenih storitvah kot spremembe v strukturi povpraševanja (Layte, 2009b; Strunk et 

al., 2006). Razumevanje različnega vpliva, ki ga ima staranje prebivalstva na zdravstveni 

sistem, je zelo pomembno za udeležence tega kompleksnega sistema, za zdravnike, 

bolnišnice, zdravstvene organizacije, izobraževalne organizacije, vladne ustanove, 

proizvajalce zdravil in medicinskih pripomočkov in za ustanove, ki so pristojne za 

oblikovanje zdravstvenih politik, ko se soočajo s prihodnjim povpraševanjem po starostnih 

storitvah zaradi staranja prebivalstva (Martini et al., 2007, str. 202). 

 

Namen te doktorske disertacije je raziskati spremembe v prihodnjem skupnem 

povpraševanju po zdravstvenih storitvah in morebitne spremembe v strukturi 

povpraševanja. Za proučevanje navedenih sprememb sem po pregledu literature na 

področjih, ki so povezana z demografskimi spremembami in povpraševanjem po 

zdravstvenih storitvah, pripravil tri modele za napovedovanje prihodnjega povpraševanja: 

model projekcije po starostnih skupinah, model z linearnim trendom in model z 

logaritemskim trendom. Pri pripravi modelov sem se naslonil na enakovredne modele s 

področij, povezanih z demografskimi spremembami in zdravstvenimi storitvami, in jih 

prilagodil namenu te raziskave in razpoložljivosti podatkov. 

 

Znanstveni prispevek tega dela predstavljata oblikovanje modelov za napovedovanje 

prihodnjega števila obravnav v zdravstvenih sistemih z mednarodno primerljivimi podatki 

ter prispevek k pregledu prihodnjega gibanja števila obravnav v skupinah zdravstvenih 

storitev, ki predstavljajo pretežni delež storitev, ki se izvajajo v okviru zdravstvenega 

sistema v državi. Spremembe v povpraševanju po zdravstvenih storitvah so raziskane v 

obliki sprememb števila obravnav za štiri glavne skupine zdravstvenih storitev: obravnave 

na primarni ravni, obravnave na sekundarni ravni, bolnišnične dnevne obravnave in 

hospitalizacije. Za vsakega od treh modelov sem pripravil projekcije po treh različnih 
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demografskih scenarijih, osnovnem, nizkem in visokem, za obdobje do leta 2035. 

Izhodiščno leto za analizo je leto 2008, ki je zadnje leto, za katero so bili na voljo popolni 

podatki za vsa štiri področja zdravstvenih storitev.  

 

Pri analizi rezultatov so upoštevani rezultati modela projekcije po starostnih skupinah in 

modela z logaritemskim trendom. Rezultati modela z linearnim trendom so na nekaterih 

področjih izredno izstopajoči, saj na primer skupna rast obravnav na sekundarni ravni do 

leta 2035 presega 300 %, v posameznih starostnih skupinah in poglavjih MKB-10 pa 

presega celo 500 %, tako da so rezultati tega modela manj verjetni. 

 

Čeprav rezultati modela z linearnim trendom niso zelo verjetni, pa nakažejo določene 

trende, s katerimi se razvija število obravnav. Rezultati kažejo na visoko dinamiko pri 

številu specialističnih pregledov in dnevnih obravnav, kar morda kaže na procese premika 

obravnav iz skupine hospitalizacij v skupino obravnav na sekundarni ravni ali dnevnih 

bolnišničnih obravnav, kar je eden od procesov, ki poteka v sodobnih zdravstvenih 

sistemih in omogoča blažitev povpraševanja po dodatnih bolniških posteljah in boljšo 

učinkovitost zdravstvenega sistema (O’Reilly et al., 2009, str. 39). 

 

Poglavitne hipoteze v raziskavi so naslednje: 

 H1: Število obravnav po starostnih skupinah je za posamezne skupine bolezni 

različno. 

 H2: Pri boleznih, ki se pogosteje pojavljajo pri mlajših prebivalcih, bo v prihodnosti 

prišlo do zmanjšanja števila obravnav v zdravstvenem sistemu na primarni, sekundarni 

in terciarni ravni v Sloveniji. 

 H3: Pri boleznih, ki se pogosteje pojavljajo pri starejših prebivalcih, bo v prihodnosti 

prišlo do povečanja števila obravnav v zdravstvenem sistemu na primarni, sekundarni 

in terciarni ravni v Sloveniji. 

 H4: Zaradi demografskih sprememb se bo v prihodnosti bistveno spremenila struktura 

povpraševanja po zdravstvenih storitvah na primarni, sekundarni in terciarni ravni v 

Sloveniji. 

 

Sklepi raziskave v povezavi z navedenimi hipotezami so predstavljeni v nadaljevanju: 

 H1: Število obravnav po starostnih skupinah je za posamezne skupine bolezni 

različno. 

 

Rezultati testa χ
2
 po glavnih poglavjih MKB-10 za leta, za katera so na voljo podatki, so 

pokazali, da se števila obravnav na prebivalca po starostnih skupinah med seboj statistično 

pomembno razlikujejo. Ta ugotovitev velja za vsa glavna poglavja po MKB-10 in za vsa 

leta, za katera je bilo smiselno izračunati rezultate. Za leta in poglavja, kjer je bilo v kateri 

od starostnih skupin manj kot 5 obravnav, takšen izračun ni primeren, vendar pregled 
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števila obravnav na prebivalca tudi tam pokaže opazne razlike. Takšni rezultati govorijo v 

prid hipotezi H1. 

 

 H2: Pri boleznih, ki se pogosteje pojavljajo pri mlajših prebivalcih, bo v prihodnosti 

prišlo do zmanjšanja števila obravnav v zdravstvenem sistemu na primarni, sekundarni 

in terciarni ravni v Sloveniji. 

 H3: Pri boleznih, ki se pogosteje pojavljajo pri starejših prebivalcih, bo v prihodnosti 

prišlo do povečanja števila obravnav v zdravstvenem sistemu na primarni, sekundarni 

in terciarni ravni v Sloveniji. 

 

Rezultati napovedi vsaj delno potrjujejo tudi hipotezi H2 in H3. Število obravnav bo 

predvidoma padlo pri stanjih, povezanih z nosečnostjo, ter pri boleznih, ki so značilne za 

obporodno in poporodno obdobje (poglavja XV, XVI in XVII), izjema so obravnave stanj, 

ki izvirajo v obporodnem obdobju (poglavje XVI) pri napovedi števila hospitalizacij po 

modelu z logaritemskim trendom. V tem primeru število hospitalizacij rahlo zrase, čeprav 

število porodov stagnira oziroma rahlo pada.  

 

Še dve skupini bolezni, za katere je značilno, da se v večji meri pojavljajo pri mlajših 

prebivalcih, sta nekatere infekcijske in parazitske bolezni (poglavje I), pri katerih pada 

število obravnav na primarni in sekundarni ravni, pri dnevnih bolnišničnih obravnavah in 

hospitalizacijah pa ne. Ravno obratno je pri boleznih ušesa in mastoida, kjer rahlo pada 

število obravnav pri dnevnih bolnišničnih obravnavah in hospitalizacijah. 

 

Pri obravnavah na primarni ravni je opazen še padec števila obravnav pri boleznih dihal 

(poglavje X) ter pri poškodbah in zastrupitvah (poglavje XIX). Na sekundarni ravni je 

stagnacija ali minimalni padec števila obravnav opazen pri poškodbah in zastrupitvah 

(poglavje XIX). Pri dnevnih bolnišničnih obravnavah in hospitalizacijah je padec števila 

obravnav opazen pri duševnih in vedenjskih motnjah (poglavje V) in boleznih ušesa in 

mastoida (poglavje VIII). 

 

Na drugi strani se pri skupinah bolezni, pri katerih je značilno več obravnav pri starejših 

prebivalcih, kažejo trendi rasti. Po stopnji rasti pri vseh skupinah zdravstvenih storitev 

izstopajo predvsem neoplazme (poglavje II), bolezni krvi, krvotvornih organov in bolezni 

imunskega odziva (poglavje III) in bolezni obtočil (poglavje IX). Pri boleznih očesa in 

adneksov (poglavje VII) je značilna rast števila dnevnih bolnišničnih obravnav in 

hospitalizacij. V navedenih skupinah bolezni se pojavljajo pogoste kronične in akutne 

skupine bolezni, kot so različne oblike raka, bolezni srca in ožilja ter siva mrena, ki se 

pogosteje pojavljajo pri starejših prebivalcih. 

 

Na primarni in sekundarni ravni je opazna še izrazita rast obravnav zaradi endokrinih, 

prehranskih in presnovnih bolezni (poglavje IV), bolezni mišično-skeletnega sistema in 
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vezivnega tkiva (poglavje VIII) in pri nekaterih boleznih živčevja (poglavje VI). Na 

sekundarni ravni se izrazito poveča tudi število obravnav zaradi bolezni sečil in spolovil 

(poglavje XIV). Pri rezultatih za število obravnav, ki so povezane s starejšimi prebivalci, je 

zanimiva tudi samo zmerna rast v poglavju V, duševne in vedenjske motnje, saj v to 

skupino spadajo tudi različne oblike demenc. V javnosti se v zadnjih letih pogosto 

pojavljajo svarila o porastu demence v populaciji. Rezultati napovedi za poglavje V sicer 

kažejo povečanje v nekaterih scenarijih, ki pa ni tako visoko kot pri nekaterih drugih 

poglavjih. Vzroki za takšne napovedi so lahko morda povezani s tem, da število drugih 

duševnih in vedenjskih motenj v tem poglavju pada, kar ublaži rast števila primerov 

demence, morda pa rast števila primerov demence tudi ni tako hitra. Glede na navedene 

rezultate lahko tudi hipotezi H2 in H3 štejemo za potrjeni, čeprav so rezultati, povezani s 

hipotezo H2 o zmanjševanju števila obravnav za bolezenska stanja, ki so povezana z 

mlajšimi prebivalci, manj prepričljivi kot za hipotezo H3 o rasti obravnav pri boleznih, 

značilnih za starejše prebivalce. 

 

 H4: Zaradi demografskih sprememb se bo v prihodnosti bistveno spremenila struktura 

povpraševanja po zdravstvenih storitvah na primarni, sekundarni in terciarni ravni v 

Sloveniji. 

 

Rezultati podpirajo tudi hipotezo H4, ki govori o spremembah v strukturi povpraševanja po 

zdravstvenih storitvah. Padanje števila obravnav pri poglavjih MKB-10, ki so povezana z 

mlajšimi prebivalci, na eni in rast števila obravnav, ki so povezane s starejšimi prebivalci, 

na drugi strani bo pripeljalo do sprememb v strukturi povpraševanja po zdravstvenih 

storitvah. 

 

Rezultati napovedi prihodnjega števila obravnav v zdravstvenih organizacijah v Sloveniji 

kažejo, da bo v prihodnje število obravnav raslo tako na sekundarni ravni, pri dnevnih 

bolnišničnih obravnavah kot pri hospitalizacijah. Pri številu obravnav na primarni ravni 

lahko prav tako pričakujemo manjšo rast, vendar pri osnovnem in nizkem demografskem 

scenariju v modelu projekcije po starostnih skupinah in pri modelu z logaritemskim 

trendom število obravnav po letu 2015 začne rahlo upadati. Tudi ti podatki govorijo v prid 

temu, da se bo spremenila struktura števila obravnav po glavnih skupinah zdravstvenih 

storitev. Čeprav bo v vseh skupinah skupno število obravnav predvidoma naraščalo, bo rast 

izrazitejša pri obravnavah na sekundarni ravni in pri dnevnih bolnišničnih obravnavah. 

Rast bo visoka tudi pri hospitalizacijah, najnižja pa pri številu obravnav na primarni ravni. 

 

Skupno povečanje števila obravnav v obdobju od leta 2008 do 2035 znaša v modelih 

projekcije po starostnih skupinah in modelih z logaritemskim trendom glede na scenarij od 

0,9 % do 16,4 % na primarni ravni, od 10,5 % do 54,2 % na sekundarni ravni, od 21,8 % 

do 46,9 % pri dnevnih bolnišničnih obravnavah in od 18,4 % do 29,2 % pri 

hospitalizacijah. 
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Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva (2016) izpostavlja srčno-žilne 

bolezni in rakasta obolenja kot najpomembnejša dejavnika smrtnosti, poleg tega pa kot 

zelo pomembne za javno zdravje izpostavlja še rast sladkorne bolezni, kronične bolezni 

dihal, nevrodegenerativne bolezni in duševne bolezni depresijo, avtizem, epilepsijo in 

demenco, kostno-mišične bolezni, bolezni zob ter poškodbe na delovnem mestu. 

 

Rezultati raziskave, predstavljeni v disertaciji, delno pritrjujejo ugotovitvam iz resolucije. 

Rezultati scenarijev, predstavljeni v disertaciji, kažejo na povečanje števila obravnav 

zaradi srčno-žilnih bolezni, neoplazem, mišično-degenerativnih bolezni in sladkorne 

bolezni, kar je skladno z ugotovitvami iz resolucije. Po drugi strani rezultati kažejo na 

nižjo predvideno rast nevrodegenerativnih in duševnih bolezni, bolezni dihal ter celo na 

upad obravnav zaradi poškodb. 

 

Rezultati napovedi kažejo tudi na večje povečanje obravnav zaradi bolezni sečil in 

spolovil, oči in adneksov ter bolezni dihal, ki jih resolucija ne izpostavlja kot 

problematične. Resolucija se ne ukvarja posebej s področji, na katerih rezultati te 

disertacije predvidevajo znižanje števila obravnav, kot so obravnave, povezane s porodi, 

obravnave otrok v prvih letih življenja ter obravnave zaradi okužb.  

 

Če rezultate primerjamo z rezultati raziskave o uporabi bolnišničnih storitev v ZDA 

(Strunk et al., 2006, str. 144), ugotovimo, da rezultati kažejo dokaj podobne smeri razvoja. 

V ZDA avtorji predvidevajo med letoma 2005 in 2015 7,6  % višjo stopnjo hospitalizacij 

samo zaradi staranja in skupaj 16 % zaradi staranja in zaradi skupne rasti števila 

prebivalcev, kar je podobno rezultatom napovedi za Slovenijo iz te doktorske disertacije, 

kjer so stopnje rasti hospitalizacij med letoma 2025 in 2035 od 18,4 % do 29,2 % po 

modelu projekcije po starostnih storitvah in po modelu z logaritemskim trendom. 

 

V strukturi vzrokov za obravnave v ZDA je bilo opazno zmanjšanje števila hospitalizacij 

zaradi nosečnosti in stanj, povezanih s porodom, pri mentalnih težavah in težavah, 

povezanih z alkoholom, pri poškodbah in okužbah z virusom HIV. Najvišje stopnje rasti 

števila hospitalizacij pa so bile pri boleznih dihalnega sistema in boleznih obtočil in 

boleznih reproduktivnega sistema (Strunk et al., 2006, str. 145). Tudi v strukturi obravnav 

se med rezultati za ZDA in rezultati iz te doktorske disertacije kažejo podobnosti, saj je 

povečanje števila obravnav značilno za enake skupine bolezni. Pri rezultatih za Slovenijo 

morda nekoliko bolj izstopa rast števila neoplazem (v tej skupini so tudi rakava obolenja).  

 

Na Irskem je predvideno povečanje števila obiskov pri splošnih zdravnikih od leta 2006 do 

2010 za 9,4 %, do leta 2015 za 19,8 % in do leta 2021 za 32,5 % (Thomas, 2009, str. 54). 

Rezultati so nekoliko višji kot pri napovedi števila obravnav na primarni ravni za Slovenijo 

v tej disertaciji, kjer dosegajo med letoma 2008 in 2025 do največ 16,4 % (model z 
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logaritemskim trendom, visoki scenarij). Eden od vzrokov napovedane višje rasti na 

Irskem je gibanje skupnega števila prebivalcev, ki bo predvidoma na Irskem v obdobju do 

leta 2021 naraščalo, avtorji pa opozarjajo, da rast prebivalstva temelji tudi na relativno 

visoki stopnji imigracije, ki pa se lahko v primeru slabših gospodarskih razmer zmanjša. 

 

V okviru istega raziskovalnega projekta so na Irskem napovedali tudi število dnevnih 

bolnišničnih obravnav v bolnišnicah (angl. outpatient services). Število obravnav na 

Irskem se bo predvidoma od leta 2006 do leta 2010 povečalo za 8,2 %, do leta 2015 za 

15,9 % in do leta 2021 za 24,5 % pri napovedi po modelu projekcije po starostnih skupinah 

(Layte, 2009, str. 81). Ob upoštevanju trenda rasti v obdobju od leta 2002 do leta 2006 se 

bo število obravnav na Irskem povečalo do leta 2021 za 57,6 % (Layte, 2009, str. 82). Tudi 

rezultati napovedi gibanja števila dnevnih bolnišničnih obravnav v tej disertaciji so 

primerljivi z rezultati iz te disertacije. Predvideno zvišanje v Sloveniji znaša po osnovnem 

demografskem scenariju med letoma 2008 in 2025 za model projekcije po starostnih 

skupinah 25,4 % in za model z logaritemskim scenarijem 41,8 %.  

 

V raziskavi o prihodnjem povpraševanju po zdravstvenih storitvah v izbranih državah EU 

je avtorica raziskala predvidene spremembe v obdobju od leta 1999 do 2050 za naslednje 

države: Belgijo, Dansko, Finsko, Francijo, Nemčijo, Nizozemsko, Španijo in Veliko 

Britanijo (Schulz, 2005). Predvidene spremembe v številu sprejemov v bolnišnice v 

obdobju od leta 2010 do 2030 so naslednje: Belgija 11 %, Danska 16 %, Finska 21 %, 

Francija 12 %, Nemčija 8 %, Nizozemska 20 %, Španija 8 %, Velika Britanija 14 %, 

povprečje za vse navedene države pa znaša 11 % (Schulz, 2005, str. 100). 

 

Število stikov z zdravniki se bo v navedenih državah med letoma 2010 in 2030 predvidoma 

zvišalo po osnovnem scenariju v Belgiji za 12 %, na Finskem za 2 %, na Nizozemskem za 

10 %, v Španiji za 2 % in v Veliki Britaniji za 7 %, povprečje za vse navedene države 

znaša 5 %. Po scenariju daljšega življenja se bo število stikov z zdravniki zvišalo v Belgiji 

za 16 %, na Finskem za 5 %, na Nizozemskem za 14 %, v Španiji za 6 % in v Veliki 

Britaniji za 10 %, povprečje za vse navedene države znaša 9 %, pri čemer so v obeh 

scenarijih v Belgiji, na Nizozemskem in v Veliki Britaniji upoštevani samo stiki s 

splošnimi zdravniki, na Finskem in v Španiji pa tudi stiki s specialisti (Schulz, 2005, str. 

110). 

 

V primerjavi z napovedmi za Slovenijo v tej disertaciji je napovedana rast povpraševanja v 

navedenih državah EU nižja tako za število sprejemov v bolnišnice kot za stike z 

zdravniki. Še posebej na področju stikov z zdravniki je predvidena rast v Sloveniji bistveno 

višja kot v Belgiji, na Finskem, na Nizozemskem, v Španiji in v Veliki Britaniji. 

 

Pregled rezultatov napovedi pokaže na izjemno kompleksnost zdravstvenega sistema in 

proučevanja števila obravnav v različnih zdravstvenih organizacijah. Pregled napovedi, 
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pripravljenih s tremi različnimi modeli in tremi demografskimi scenariji za vsak model, 

pokaže nekatere značilnosti, ki jim sledi gibanje števila obravnav v večini skupin 

zdravstvenih storitev, vendar pa se med posameznimi modeli in scenariji pojavljajo tudi 

razlike. 

 

Najočitnejše razlike se pojavljajo pri stopnjah rasti števila obravnav za posamezne skupine 

bolezni med modelom projekcije po starostnih skupinah in modelom z logaritemskim 

trendom. Stopnje rasti so v modelu projekcije po starostnih skupinah nižje kot pri modelu z 

logaritemskim trendom. Če se bo v prihodnje izkazalo, da se število obravnav povečuje po 

tem modelu, bo to pomenilo še dodatno obremenitev za zdravstveni sistem v Sloveniji.  

 

Rezultati raziskave odpirajo številna področja za nadaljnje raziskave. Eno od njih je 

zagotovo primerjava napovedi z zadnjimi podatki, ki so in v prihodnosti še bodo na voljo v 

zvezi s številom obravnav, in oceno natančnosti napovedi. Potreben bi bil tudi natančnejši 

pregled potencialne rasti števila obravnav pri skupinah bolezni, kjer modeli napovedujejo 

visoko rast števila obravnav. V teh primerih bi bila koristna še analiza gibanj števila 

obravnav znotraj poglavij za posamezne bolezni, za katere je značilno visoko število 

obravnav, ali pa za tiste, za katere so potrebni visoki stroški zdravljenja, in pa regionalna 

analiza, ki bi pokazala, na katerih območjih v Sloveniji bodo potrebne dodatne kapacitete 

za izvajanje zdravstvenih storitev. 

 

Primerjava rezultatov napovedi v tej doktorski disertaciji z zadnjimi podatki o številu 

obravnav, ki so na voljo, že pokaže določena odstopanja. Zadnji podatki o številu obravnav 

so na voljo za leto 2012 (Pribaković Brinovec et al., 2013). V letu 2012 je skupno število 

obravnav doseglo 4.879.832 na primarni ravni, 2.851.834 na sekundarni ravni, 34.497 

dnevnih bolnišničnih obravnav in 328.213 hospitalizacij. Rezultati napovedi iz te 

disertacije za leto 2015 napovedujejo 4.339.885 obravnav na primarni ravni, 2.516.416 na 

sekundarni ravni, 58.839 dnevnih obravnav in 304.894 hospitalizacij. Primerjava kaže, da 

rezultati napovedi iz te disertacije podcenjujejo dejansko rast števila obravnav, razen za 

dnevne bolnišnične obravnave. Že tako visoka napovedana rast števila obravnav bi lahko 

bila dejansko še višja, kar bi predstavljajo še dodatno obremenitev za že danes 

preobremenjeni zdravstveni sistem.  

 

Skupna rast števila obravnav bo predvidoma najnižja na primarni ravni. Ta raven je s 

stališča zagotavljanja dodatnih kadrov ter materialnih in finančnih sredstev tudi najmanj 

zahtevna. Predvidena rast je višja tudi na sekundarni ravni in pri bolnišničnih dnevnih 

obravnavah. Zelo visoka rast pa je značilna tudi za število hospitalizacij, kjer pa je 

zagotavljanje dodatnih kadrov, zgradb in opreme ter financiranja izredno zahtevno. Skupno 

število dnevnih bolnišničnih obravnav in hospitalizacij zrase v visokem scenariju modela 

projekcije po starostnih skupinah s 368.248 v letu 2008 na 428.964 v letu 2035, kar 

predstavlja zvišanje za 60.716 obravnav. V mariborski zdravstveni regiji, ki je druga po 
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številu obravnav v Sloveniji, je bilo v letu 2012 skupaj 57.279 dnevnih bolnišničnih 

obravnav in hospitalizacij. Napovedano zvišanje števila obravnav je torej višje od števila 

obravnav v mariborskem kliničnem centru in dveh regionalnih bolnišnicah skupaj. Če bi 

želeli zadovoljiti tolikšno povečanje povpraševanja in če napovedi držijo, bi morali do leta 

2035 zagotoviti vsaj tolikšne dodatne kapacitete. 

 

Zadnja literatura, ki obravnava stanje v slovenskem zdravstvenem sistemu, pokaže, da v 

sistemu obstajajo pomembni problemi (Tajnikar et al., 2016). Pomanjkanje časa za 

obravnavo pacientov in pomanjkanje sredstev tako za tekoče poslovanje kot za naložbe so 

vzrok za predolge čakalne dobe in nižjo kakovost zdravstvenih storitev. Ker storitve 

dolgotrajne oskrbe niso vključene v sistem zdravstvenega zavarovanja, se pojavljajo težave 

tako pri uporabnikih kot pri ponudnikih sistema dolgotrajne oskrbe. Takšna dognanja 

kažejo na to, da je slovenski zdravstveni sistem že danes preobremenjen, dodatno 

povpraševanje po zdravstvenih storitvah zaradi staranja prebivalstva pa bo povzročilo še 

dodatno obremenitev sistema. Glede na prikazane rezultate slovenski zdravstveni sistem 

potrebuje reforme, ki bodo pomagale pri odpravi navedenih problemov. 

 

Rezultati napovedi, predstavljeni v tej doktorski disertaciji, kažejo, da bodo imele 

demografske spremembe pomemben vpliv na povpraševanje po zdravstvenih storitvah v 

Sloveniji. Zaradi zviševanja števila starejših prebivalcev in zniževanja števila mlajših 

lahko pričakujemo rast povpraševanja po zdravstvenih storitvah. Največje povečanje lahko 

pričakujemo pri bolnišničnih storitvah, ki vključujejo dnevne bolnišnične obravnave in 

hospitalizacije, visoko rast lahko pričakujemo tudi pri obravnavah na sekundarni ravni, na 

primarni ravni pa zmerno rast v obdobju so leta 2035. 

 

Rezultati in metodologija, predstavljeni v tej doktorski disertaciji, lahko pomagajo pri 

razumevanju podobnih procesov tudi v drugih državah, na nacionalni ravni pa so lahko 

koristen pripomoček za načrtovanje na različnih ravneh. Na ravni države lahko pomagajo 

odločevalcem, ki oblikujejo zdravstveno politiko na nacionalni ravni, na ravni posameznih 

organizacij pa vodstvom organizacij, ki ponujajo zdravstvene storitve, pri načrtovanju 

njihovega prihodnjega poslovanja in kapacitet. Še posebej so rezultati pomembni za ZZZS 

in za zdravstvene zavarovalnice, ki bodo v prihodnosti morali poskrbeti za finančna 

sredstva za financiranje zdravstvenega sistema. Rezultati disertacije lahko neposredno 

pomagajo pri pripravi operativnih programov za nekatere aktivnosti in ukrepe, ki so 

navedeni v Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva. Podatki o številu 

obravnav so zagotovo pomembni za ukrepe na področju krepitve in varovanja zdravja ter 

preprečevanje bolezni, še posebej pa so pomembni na področju optimizacije zdravstvene 

oskrbe, tako pri načrtovanju zdravstvene mreže kot pri celovitem obvladovanju kroničnih 

bolezni in stanj. Tudi pri oblikovanju mreže zdravstvene službe in pri upravljanju 

kadrovskih virov v zdravstvu bodo lahko načrtovalci ukrepov na področju zdravstvene 

politike koristno uporabili dognanja iz te raziskave. 
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Priloga 1: Mednarodna klasifikacija bolezni 

 

Mednarodna klasifikacija bolezni je dokument, ki ga pripravlja in izdaja WHO. Zadnja 

klasifikacija je deseta po vrsti in nosi oznako MKB-10. Sprejeta je bila leta 1992 in je bila 

kasneje na nekaterih področjih še dopolnjena. Po mednarodni klasifikaciji imajo bolezni 

oznako, ki je sestavljena iz črke in treh ali štirih številk.  

 

Klasifikacija je razdeljena na 22 poglavij, ki vsebujejo naslednje klasifikacijske oznake: 

 I A00–B99 Nekatere infekcijske in parazitske bolezni, 

 II C00–D48 Neoplazme, 

 III D50–D89 Bolezni krvi in krvotvornih organov in nekatere bolezni, pri katerih je 

udeležen imunski odziv, 

 IV E00–E90 Endokrine, prehranske in presnovne bolezni, 

 V F00–F99 Duševne in vedenjske motnje, 

 VI G00–G99 Bolezni živčevja, 

 VII H00–H59 Bolezni očesa in adneksov, 

 VIII H60–H95 Bolezni ušesa in mastoida, 

 IX I00–I99 Bolezni obtočil, 

 X J00–J99 Bolezni dihal, 

 XI K00–K93 Bolezni prebavil, 

 XII L00–L99 Bolezni kože in podkožja, 

 XIII M00–M99 Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva, 

 XIV N00–N99 Bolezni sečil in spolovil, 

 XV O00–O99 Nosečnost, porod in poporodno obdobje, 

 XVI P00–P96 Nekatera stanja, ki izvirajo v obporodnem obdobju, 

 XVII Q00–Q99 Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske 

nenormalnosti, 

 XVIII R00–R99 Simptomi, znaki in nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki 

niso uvrščeni drugje, 

 XIX S00–T98 Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov, 

 XX V01–Y98 Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti, 

 XXI Z00–Z99 Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno 

službo in 

 XXII U00–U99 Kode za posebno uporabo. 

 

 



 

2 
 

 

Pregled glavnih skupin bolezni po posameznih poglavjih 
 

Poglavje I: A00–B99 Nekatere infekcijske in parazitske bolezni 

 

1 A00–A79 – Bakterijske infekcije, druge črevesne infekcijske bolezni in infekcije, 

prenosljive pretežno s spolnimi odnosi 

 

    1.1 (A00–A09) Črevesne infekcijske bolezni 

    1.2 (A15–A19) Tuberkuloza 

    1.3 (A20–A28) Nekatere zoonoze, ki jih povzročajo bakterije 

    1.4 (A30–A49) Druge bolezni, ki jih povzročajo bakterije 

    1.5 (A50–A64) Infekcije, prenosljive pretežno s spolnimi odnosi 

    1.6 (A65–A69) Druge bolezni, ki jih povzročajo spirohete 

    1.7 (A70–A74) Druge bolezni, ki jih povzročajo klamidije 

    1.8 (A75–A79) Rikecioze 

 

2 A80–B34 – Virusne infekcije 

 

    2.1 (A80–A89) Virusne infekcije centralnega živčnega sistema 

    2.2 (A90–A99) Virusne vročice, ki jih prenašajo členonožci, in virusne hemoragične 

                               vročice 

    2.3 (B00–B09) Virusne infekcije, za katere so značilne spremembe na koži in sluznici 

    2.4 (B15–B19) Virusni hepatitis 

    2.5 (B20–B24) Bolezen, ki jo povzroča virus človeške imunske pomanjkljivosti [HIV] 

    2.6 (B25–B34) Druge virusne bolezni 

 

3 B35–B89 – Infekcije, ki jih povzročajo glive, praživali, črvi in druge infestacije 

 

    3.1 (B35–B49) Mikoze 

    3.2 (B50–B64) Protozojske bolezni 

    3.3 (B65–B83) Helmintioze 

    3.4 (B85–B89) Pedikuloza, akarioza in druge infestacije 

 

4 B90–B99 – Posledice in bolezni, ki niso uvrščene drugje 

 

    4.1 (B90–B94) Kasne posledice infekcijskih in parazitskih bolezni 

    4.2 (B95–B97) Bakterijski, virusni in drugi infekcijski povzročitelji 

4.3 (B99) Druge infekcijske bolezni 
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Poglavje II: C00–D48 Neoplazme 

 

    1 C00–D48 – Neoplazme 

 

        1.1 (C00–C14) Maligne neoplazme ustnice, ustne votline in žrela (farinks) 

        1.2 (C15–C26) Maligna neoplazma prebavil 

        1.3 (C30–C39) Maligne neoplazme respiratornih (dihalnih) in intratorakalnih (prsnih)  

                                 organov 

        1.4 (C40–C41) Maligne neoplazme kosti in sklepnega hrustanca udov 

        1.5 (C43–C44) Melanom in druge maligne neoplazme kože 

        1.6 (C45–C49) Maligne neoplazme mezotelijskega in mehkega tkiva 

        1.7 (C50–C58) Maligne neoplazme dojk in ženskih spolnih organov 

        1.8 (C60–C63) Maligne neoplazme moških spolnih organov 

        1.9 (C64–C68) Maligne neoplazme sečil 

        1.10 (C69–C72) Maligne neoplazme oči, možganov in centralnega živčnega sistema 

        1.11 (C73–C75) Maligne neoplazme ščitnice in drugih endokrinih žlez (žlez z 

                                      notranjim izločanjem) in sorodnih struktur 

        1.12 (C76–C80) Maligne neoplazme slabo opredeljenih, sekundarnih in 

neopredeljenih  

                                  mest 

        1.13 (C81–C96) Maligne neoplazme limfatičnega, krvotvornega in sorodnega tkiva 

        1.14 (C97) Maligne neoplazme na več neodvisnih (primarnih) mestih 

        1.15 (D00–D09) Neoplazme in situ 

        1.16 (D10–D36) Benigne neoplazme 

        1.17 (D37–D48) Neoplazme negotovega ali neznanega značaja 

 

Poglavje III: D50–D89 Bolezni krvi in krvotvornih organov in nekatere bolezni, pri 

katerih je udeležen imunski odziv 

 

1 D50–D89 – Bolezni krvi in krvotvornih organov in nekatere bolezni, pri katerih je 

udeležen imunski odziv 

 

    1.1 (D50–D53) Prehranske anemije (nutricijske) 

    1.2 (D55–D59) Hemolitične anemije 

    1.3 (D60–D64) Aplastična in druge anemije 

    1.4 (D65–D69) Motnje koagulacije krvi, purpura in druge krvavitve 

    1.5 (D70–D77) Druge bolezni krvi in krvotvornih organov 

    1.6 (D80–D89) Nekatere motnje, pri katerih je udeležen imunski odziv 
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Poglavje IV: E00–E90 Endokrine, prehranske in presnovne bolezni 

 

1 E00–E35 – Endokrine bolezni 

 

    1.1 (E00–E07) Bolezni ščitnice 

    1.2 (E10–E16) Trebušna slinavka/insulin, glukagon 

        1.2.1 (E10–E14) Sladkorna bolezen (diabetes, diabetes mellitus) 

        1.2.2 (E15–E16) Druge motnje regulacije glukoze in endokrine sekrecije trebušne 

                                     slinavke (pankreasa) 

    1.3 (E20–E35) Bolezni drugih endokrinih žlez (žlez z notranjim izločanjem) 

        1.3.1 (E20–E21) Paratiroidne žleze (obščitnica)/PTH 

        1.3.2 (E22–E23) Hipofiza/ADH, oxytocin, GH, ACTH, TSH, LH, FSH, prolactin 

        1.3.3 (E24–E27) Nadledvične žleze/aldosterone, cortisol, epinephrine, norepinephrine 

        1.3.4 (E28–E30) Jajčnik (ovarij)/estrogen, androgen, testosteron etc. 

        1.3.5 (E31–E35) Druge 

 

2 E40–E68 – Prehranske bolezni 

 

    2.1 (E40–E46) Nedohranjenost 

    2.2 (E50–E64) Druga pomanjkanja v prehrani 

    2.3 (E65–E68) Debelost in druge vrste prenahranjenosti (hiperalimentacija) 

 

3 E70–E90 – Presnovne (metabolične) motnje 

 

    3.1 (E70–E79) Presnovne motnje proteinov, maščob in ogljikovih hidratov 

        3.1.1 (E70–E72) Aminokisline 

        3.1.2 (E73–E74) Ogljikovi hidrati 

        3.1.3 (E75) Lipidi 

        3.1.4 (E76–E78) Kombinacije 

    3.2 (E79–E90) Druge metabolične motnje 

 

Poglavje V: F00–F99 Duševne in vedenjske motnje 

 

1 F00–F99 – Duševne in vedenjske motnje 

 

    1.1 (F00–F09) Organske, simptomatske duševne motnje 

    1.2 (F10–F19) Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja psihoaktivnih snovi 

    1.3 (F20–F29) Shizofrenija, shizotipske in blodnjave motnje 

    1.4 (F30–F39) Razpoloženjske (afektivne) motnje 

    1.5 (F40–F48) Nevrotske, stresne in somatoformne motnje 
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    1.6 (F50–F59) Vedenjski simptomi, povezani s fiziološkimi motnjami in telesnimi  

                              dejavniki 

    1.7 (F60–F69) Motnje osebnosti in vedenja v odrasli dobi 

    1.8 (F70–F79) Duševna manjrazvitost (mentalna retardacija) 

    1.9 (F80–F89) Motnje duševnega (psihološkega) razvoja 

    1.10 (F90–F98) Vedenjske in čustvene motnje, ki se začnejo navadno v otroštvu in  

                                adolescenci 

    1.11 (F99) Neopredeljena duševna motnja 

 

Poglavje VI: G00–G99 Bolezni živčevja 

 

1 G00–G99 – Bolezni živčevja 

 

    1.1 (G00–G09) Vnetne bolezni centralnega živčevja 

    1.2 (G10–G13) Sistemske atrofije, ki primarno prizadenejo centralno živčevje 

    1.3 (G20–G26) Ekstrapiramidne bolezni in motnje gibanja 

    1.4 (G30–G32) Druge degenerativne bolezni živčevja 

    1.5 (G35–G37) Demielinizacijske bolezni centralnega živčevja 

    1.6 (G40–G47) Epizodne in paroksizmalne motnje 

        1.6.1 Epilepsija 

        1.6.2 Glavoboli 

        1.6.3 Možganskožilne 

        1.6.4 Motnje spanja 

    1.7 (G50–G59) Okvare živcev, živčnih korenin in pletežev 

    1.8 (G60–G64) Polinevropatije in druge bolezni perifernega živčevja 

    1.9 (G70–G73) Bolezni živčno-mišičnega stika in mišic 

    1.10 (G80–G83) Cerebralna paraliza in drugi paralizni sindromi 

    1.11 (G90–G99) Druge motnje živčevja 

 

Poglavje VII: H00–H59 Bolezni očesa in adneksov 

 

1 H00–H59 – Bolezni očesa in adneksov 

 

    1.1 (H00–H06) Okvare vek, solzil in očnice 

    1.2 (H10–H13) Okvare veznice 

    1.3 (H15–H19) Okvare beločnice in roženice 

    1.4 (H20–H22) Okvare šarenice in ciliarnika 

    1.5 (H25–H28) Okvare leče 

    1.6 (H30–H36) Okvare žilnice in mrežnice 

    1.7 (H40–H42) Glavkom (zelena mrena) 

    1.8 (H43–H45) Okvare steklovine in zrkla 
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    1.9 (H46–H48) Okvare vidnega živca in vidnih prog 

    1.10 (H49–H52) Okvare očesnih mišic, binokularnega gibanja, akomodacije in 

refrakcije 

    1.11 (H53–H54) Motnje vida in slepota 

    1.12 (H55–H59) Druge okvare očesa in adneksov 

 

Poglavje VIII: H60–H95 Bolezni ušesa in mastoida 

 

1 H60–H99 – Bolezni ušesa in mastoida 

 

    1.1 (H60–H62) Bolezni zunanjega ušesa 

    1.2 (H65–H75) Bolezni srednjega ušesa in mastoida 

    1.3 (H80–H83) Bolezni notranjega ušesa 

    1.4 (H90–H95) Druge okvare ušesa 

 

Poglavje IX: I00–I99 Bolezni obtočil 

 

1 I00–I99 – Bolezni obtočil 

 

    1.1 (I00–I02) Akutna revmatična vročica 

    1.2 (I05–I09) Kronične revmatične bolezni srca 

    1.3 (I10–I15) Hipertenzivne bolezni 

    1.4 (I20–I25) Ishemične bolezni srca 

    1.5 (I26–I28) Pljučno srce in bolezni pljučnega krvnega obtoka 

    1.6 (I30–I52) Druge bolezni srca 

        1.6.1 Perikard 

        1.6.2 Ovojnica (vključno s srčnimi zaklopkami) 

        1.6.3 Srčna mišica (miokard)/kardiomiopatija 

        1.6.4 Motnje prevajanja in motnje srčnega ritma 

        1.6.5 Drugo 

    1.7 (I60–I69) Cerebrovaskularne bolezni 

    1.8 (I70–I79) Bolezni arterij, arteriol in kapilar 

    1.9 (I80–I89) Bolezni ven, limfnih žil (mezgovnic) in bezgavk, ki niso uvrščene drugje 

    1.10 (I95–I99) Druge in neopredeljene motnje obtočil 

 

Poglavje X: J00–J99 Bolezni dihal 

 

1 J00–J99 – Bolezni dihal 

 

    1.1 (J00–J06) Akutne infekcije zgornjih dihal 

    1.2 (J10–J18) Gripa in pljučnica 
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    1.3 (J20–J22) Druge akutne infekcije spodnjih dihal 

    1.4 (J30–J39) Druge bolezni zgornjih dihal 

    1.5 (J40–J47) Kronične bolezni spodnjih dihal 

    1.6 (J60–J70) Bolezni pljuč zaradi delovanja zunanjih dejavnikov 

    1.7 (J80–J84) Druge bolezni dihal, ki prizadenejo predvsem intersticij 

    1.8 (J85–J86) Bolezni spodnjih dihal z gnojenjem in nekrozo 

    1.9 (J90–J94) Druge bolezni plevre 

    1.10 (J95–J99) Druge bolezni dihal 

 

Poglavje XI: K00–K93 Bolezni prebavil 

 

1 K00–K93 – Bolezni prebavil 

 

    1.1 (K00–K14) Bolezni ustne votline, žlez slinavk in čeljusti 

    1.2 (K20-K31) Bolezni požiralnika (ezofagusa), želodca in dvanajstnika (duodenuma) 

    1.3 (K35–K38) Bolezni slepiča (apendiksa) 

    1.4 (K40–K46) Hernija (kila) 

    1.5 (K50–K52) Neinfekcijski enteritis in kolitis 

    1.6 (K55–K63) Druge bolezni črevesja 

    1.7 (K65–K67) Bolezni peritoneja 

    1.8 (K70–K77) Bolezni jeter 

    1.9 (K80-K87) Okvare žolčnika, biliarnega trakta in trebušne slinavke (pankreasa) 

    1.10 (K90–K93) Druge bolezni prebavil 

 

Poglavje XII: L00–L99 Bolezni kože in podkožja 

 

1 L00–L99 Bolezni kože in podkožja 

 

    1.1 (L00–L08) Infekcije kože in podkožja 

    1.2 (L10–L14) Bulozne dermatoze 

    1.3 (L20–L30) Dermatitis (vnetje kože) in ekcem 

    1.4 (L40–L45) Papuloskvamozne dermatoze 

    1.5 (L50–L54) Urtikarija (koprivnica) in eritem (rdečina) 

    1.6 (L55–L59) S sevanjem povezane (aktinične) spremembe kože in podkožnega tkiva 

    1.7 (L60–L75) Spremembe kožnih priveskov 

    1.8 (L80–L99) Druge spremembe kože in podkožnega tkiva 

 

Poglavje XIII: M00–M99 Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva 

 

1 M00–M99 – Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva 
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    1.1 (M00–M25) Artropatije 

        1.1.1 (M00–M03) Infekcijske artropatije 

        1.1.2 (M05–M14) Vnetne poliartropatije 

        1.1.3 (M15–M19) Artroze 

        1.1.4 (M20–M25) Druge motnje sklepa 

    1.2 (M30–M36) Sistemske vezivnotkivne bolezni 

    1.3 (M40–M54) Bolezni hrbta (dorzopatije) 

        1.3.1 (M40–M43) Deformirajoče bolezni hrbta 

        1.3.2 (M45–M49) Spondilopatije 

        1.3.3 (M50–M54) Druge bolezni hrbta (dorzopatije) 

    1.4 (M60–M79) Motnje mehkega tkiva 

        1.4.1 (M60–M63) Mišične motnje 

        1.4.2 (M65–M68) Sinovijske in kitne motnje 

        1.4.3 (M70–M79) Druge motnje mehkega tkiva 

    1.5 (M80–M90) Bolezni kosti (osteopatije) 

        1.5.1 (M80–M85) Motnje gostote in zgradbe kosti 

        1.5.2 (M86–M90) Druge bolezni kosti (osteopatije) 

    1.6 (M91–M94) Bolezni hrustanca (hondropatije) 

    1.7 (M95–M99) Druge motnje mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva 

 

Poglavje XIV: N00–N99 Bolezni sečil in spolovil 

 

1 N00–N39 – Bolezni sečil in spolovil: sečila 

 

    1.1 (N00–N08) Bolezni glomerulov 

    1.2 (N10–N16) Ledvične tubulointersticijske bolezni 

    1.3 (N17–N19) Ledvična odpoved 

    1.4 (N20–N23) Urolitiaza (kamni v sečilih) 

    1.5 (N25–N29) Druge motnje ledvice in sečevoda (ureterja) 

    1.6 (N30–N39) Druge bolezni sečil 

 

2 N40–N99 – Bolezni sečil in spolovil: medenični in spolni organi ter prsi 

 

    2.1 (N40–N51) Bolezni moških spolnih organov 

    2.2 (N60–N64) Motnje dojke 

    2.3 (N70–N77) Vnetne bolezni ženskih medeničnih (pelvičnih) organov 

    2.4 (N80–N98) Nevnetne motnje ženskega spolnega (genitalnega) trakta 

    2.5 (N99) Druge motnje sečil in spolovil 

 

Poglavje XV: O00–O99 Nosečnost, porod in poporodno obdobje 
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1 O00–O99 – Nosečnost, porod in poporodno obdobje 

 

    1.1 (O00–O08) Nosečnost, ki se konča s splavom 

    1.2 (O10–O16) Edemi, proteinurija in hipertenzivne motnje med nosečnostjo, porodom 

in  

                             poporodnim obdobjem 

    1.3 (O20–O29) Druge materine bolezni, povezane predvsem z nosečnostjo 

    1.4 (O30–O48) Oskrba matere, povezana s plodom in amnijsko votlino in možnimi 

zapleti  

                             pri otrokovem rojstvu 

    1.5 (O60–O75) Zapleti pri porodu in otrokovem rojstvu 

    1.6 (O80–O84) Porod 

    1.7 (O85–O92) Zapleti, povezani predvsem s poporodnim obdobjem (puerperijem) 

    1.8 (O95–O99) Druga porodniška stanja, ki niso uvrščena drugje 

 

Poglavje XVI: P00–P96 Nekatera stanja, ki izvirajo v obporodnem obdobju 

 

1 P00–P96 – Nekatera stanja, ki izvirajo v obporodnem obdobju 

 

    1.1 (P00–P04) Plod in novorojenček, prizadet zaradi materinih bolezni in zapletov med  

                            nosečnostjo, porodom in otrokovim rojstvom 

    1.2 (P05–P08) Nepravilnosti, povezane s trajanjem nosečnosti in plodovo rastjo 

    1.3 (P10–P15) Porodne poškodbe 

    1.4 (P20–P29) Bolezni dihal in obtočil, značilne za perinatalno obdobje 

    1.5 (P35–P39) Infekcije, značilne za obporodno (perinatalno) obdobje 

    1.6 (P50–P61) Krvavitve in bolezni krvi plodu in novorojenčka 

    1.7 (P70–P74) Prehodne endokrine in presnovne motnje plodu in novorojenčka 

    1.8 (P75–P78) Bolezni prebavil plodu in novorojenčka 

    1.9 (P80–P83) Stanja, ki prizadenejo kožo in uravnavanje telesne temperature plodu in  

                             novorojenčka 

    1.10 (P90–P96) Druge bolezni, ki izvirajo v obporodnem obdobju 

 

Poglavje XVII: Q00–Q99 Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske 

nenormalnosti 

 

1 Q00–Q89 – Prirojene malformacije in deformacije 

 

    1.1 (Q00–Q07) Prirojene malformacije živčevja 

    1.2 (Q10–Q18) Prirojene malformacije očesa, ušesa, obraza in vratu 

        1.2.1 Oko 

        1.2.2 Uho 
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        1.2.3 Obraz in vrat 

    1.3 (Q20–Q28) Prirojene malformacije obtočil 

    1.4 (Q30–Q34) Prirojene malformacije dihal 

    1.5 (Q35–Q45) Prirojene malformacije prebavil 

    1.6 (Q50–Q56) Prirojene malformacije spolnih organov 

    1.7 (Q60–Q64) Prirojene malformacije sečil 

    1.8 (Q65–Q79) Prirojene malformacije in deformacije mišično-skeletnega sistema 

    1.9 (Q80–Q89) Druge prirojene malformacije 

 

2 Q90–Q99 – Kromosomske nenormalnosti, ki niso uvrščene drugje 

 

Poglavje XVIII: R00–R99 Simptomi, znaki in nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, 

ki niso uvrščeni drugje 

 

1 R00–R69 – Simptomi in znaki 

 

    1.1 (R00–R09) Simptomi in znaki, ki zajemajo obtočila in dihala 

    1.2 (R10–R19) Simptomi in znaki, ki zajemajo prebavila in trebuh 

    1.3 (R20–R23) Simptomi in znaki, ki zajemajo kožo in podkožje 

    1.4 (R25–R29) Simptomi in znaki, ki zajemajo živčni in mišično-skeletni sistem 

    1.5 (R30–R39) Simptomi in znaki, ki zajemajo sečila 

    1.6 (R40–R46) Simptomi in znaki, ki zajemajo mišljenje, zaznavanje, čustvovanje in  

                              vedenje 

    1.7 (R47–R49) Simptomi in znaki, ki zajemajo govor in glas 

    1.8 (R50–R69) Splošni simptomi in znaki 

 

2 R70–R99 – Nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, ki niso uvrščeni drugje 

 

    2.1 (R70–R79) Nenormalni izvidi pri preiskavi krvi, brez diagnoze 

    2.2 (R80–R82) Nenormalni klinični in laboratorijski izvidi pri preiskavi urina, brez  

                               diagnoze 

    2.3 (R83–R89) Nenormalni izvidi pri preiskavi drugih telesnih tekočin, izločkov in tkiv,  

                             brez diagnoze 

    2.4 (R90–R94) Nenormalni izvidi diagnostičnih slikovnih prikazov in funkcijskih  

                                preiskav, brez diagnoze 

 

3 R95–R99 – Slabo opredeljeni in neznani vzroki smrti 
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Poglavje XIX: S00–T98 Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih 

vzrokov 

 

1 S00–T14 – Poškodbe 

 

    1.1 (S00–S09) Poškodbe glave 

    1.2 (S10–S19) Poškodbe vratu 

    1.3 (S20–S29) Poškodbe prsnega koša 

    1.4 (S30–S39) Poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta, ledvene hrbtenice in medenice 

    1.5 (S40–S49) Poškodbe rame in nadlakti 

    1.6 (S50–S59) Poškodbe komolca in podlakti 

    1.7 (S60–S69) Poškodbe zapestja in roke 

    1.8 (S70–S79) Poškodbe kolka in stegna 

    1.9 (S80–S89) Poškodbe kolena in goleni 

    1.10 (S90–S99) Poškodbe skočnega sklepa in stopala 

    1.11 (T00–T07) Poškodbe, ki zajemajo več telesnih področij (regij) 

    1.12 (T08–T14) Poškodbe na neopredeljenem delu trupa, uda ali telesnega področja 

 

2 T15–T98 – Zastrupitev in določene druge posledice zunanjih vzrokov 

 

    2.1 (T15–T19) Učinki tujka, ki je vstopil skozi naravno telesno odprtino 

    2.2 (T20–T32) Opekline in korozije (kemične opekline) 

        2.2.1 (T20–T25) Opekline in korozije (kemične opekline) na površini telesa,  

                                        opredeljene po mestu 

        2.2.2 (T26–T28) Opekline in korozije (kemične opekline), omejene na oko in notranje  

                                    organe 

        2.2.3 (T29–T32) Opekline in korozije (kemične opekline) na več in neopredeljenih  

                                     področjih telesa 

    2.3 (T33–T35) Ozeblina 

    2.4 (T36–T50) Zastrupitev z drogami, zdravili in biološkimi snovmi 

    2.5 (T51–T65) Toksični učinki snovi predvsem nemedicinskega izvora 

    2.6 (T66–T78) Drugi in neopredeljeni učinki zunanjih vzrokov 

    2.7 (T79) Določeni zgodnji zapleti poškodbe 

    2.8 (T80–T88) Zapleti kirurške in medicinske oskrbe, ki niso uvrščeni drugje 

    2.9 (T90–T98) Kasnejše posledice po poškodbah, zastrupitvah in po drugih posledicah 

zunanjih vzrokov 

 

Poglavje XX: V01–Y98 Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti 

 

    1 (V01–X59) Nezgode 
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        1.1 (V01–V99) Transportne nezgode 

            1.1.1 (V01–V09) Pešec, poškodovan v transportni nezgodi 

            1.1.2 (V10–V19) Kolesar, poškodovan v transportni nezgodi 

            1.1.3 (V20–V29) Motorist, poškodovan v transportni nezgodi 

            1.1.4 (V30–V39) Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v 

transportni  

                                        nezgodi 

            1.1.5 (V40–V49) Oseba v avtomobilu, poškodovana v transportni nezgodi 

            1.1.6 (V50–V59) Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v transportni 

                                          nezgodi 

            1.1.7 (V60–V69) Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v transportni  

                                         nezgodi 

            1.1.8 (V70–V79) Oseba v avtobusu, poškodovana v transportni nezgodi 

            1.1.9 (V80–V89) Druge nezgode med transportom na kopnem 

            1.1.10 (V90–V94) Nezgode med transportom po vodi 

            1.1.11 (V95–V97) Nezgode med transportom po zraku in v vesolju 

            1.1.12 (V98–V99) Druge in neopredeljene transportne nezgode 

        1.2 (W00–X59) Drugi zunanji vzroki naključnih poškodb 

            1.2.1 (W00–W19) Padci 

            1.2.2 (W20–W49) Izpostavljenost neživim mehaničnim silam 

            1.2.3 (W50–W64) Izpostavljenost živim mehaničnim silam 

            1.2.4 (W65–W74) Naključna utopitev in potopitev 

            1.2.5 (W75–W84) Druga naključna ogrožanja dihanja 

            1.2.6 (W85–W99) Izpostavljenost električnemu toku, sevanju in skrajni temperaturi  

                                          in tlaku v okolju 

            1.2.7 (X00–X09) Izpostavljenost dimu, ognju in plamenom 

            1.2.8 (X10–X19) Stik z vročino in vročimi snovmi 

            1.2.9 (X20–X29) Stik s strupenimi živalmi in rastlinami 

            1.2.10 (X30–X39) Izpostavljenost naravnim silam 

            1.2.11 (X40–X49) Naključna izpostavljenost škodljivim snovem in zastrupitev z  

                                            njimi 

            1.2.12 (X50–X57) Čezmeren napor, potovanje in pomanjkanje 

            1.2.13 (X58–X59) Naključna izpostavljenost drugim in neopredeljenim dejavnikom 

        1.3 (X60–X84) Namerno samopoškodovanje 

        1.4 (X85–Y09) Napad 

        1.5 (Y10–Y34) Dogodek nedoločenega namena 

        1.6 (Y35–Y36) Zakonito posredovanje in vojne operacije 

        1.7 (Y40–Y84) Zapleti med zdravniško in kirurško oskrbo 

            1.7.1 (Y40–Y59) Droge, zdravila in biološke snovi pri zdravljenju, ki povzročajo  

                                          škodljive učinke 

            1.7.2 (Y60–Y69) Nezgode med kirurško in zdravniško oskrbo 
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            1.7.3 (Y70–Y82) Medicinski pripomočki, povezani z nezgodami med  

                                               diagnosticiranjem in zdravljenjem 

            1.7.4 (Y83–Y84) Kirurški in drugi medicinski postopki kot vzrok za nenormalen  

                                          odziv pacienta ali kasnejši zaplet, brez omembe nezgode med  

                                          postopkom 

        1.8 (Y85–Y89) Kasnejše posledice zunanjih vzrokov obolevnosti in umrljivosti 

        1.9 (Y90–Y98) Dodatni dejavniki, povezani z vzroki obolevnosti in umrljivosti, 

                                    uvrščeni drugje 

 

Poglavje XXI: Z00–Z99 Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z 

zdravstveno službo 

 

1 Z00–Z99 – Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo 

 

    1.1 (Z00–Z13) Osebe, ki se srečujejo z zdravstveno službo zaradi pregleda ali preiskave 

    1.2 (Z20–Z29) Osebe, pri katerih obstaja nevarnosti za okvare zdravja zaradi nalezljivih  

                             bolezni 

    1.3 (Z30–Z39) Osebe, ki se srečujejo z zdravstveno službo v okoliščinah, povezanih z  

                              reprodukcijo 

    1.4 (Z40–Z54) Osebe, ki se srečujejo z zdravstveno službo zaradi specifičnih postopkov  

                             in zdravstvene oskrbe 

    1.5 (Z55–Z65) Osebe s potencialnim zdravstvenim tveganjem zaradi socialno- 

                                 ekonomskih in psihosocialnih okoliščin 

    1.6 (Z70–Z76) Osebe, ki se srečujejo z zdravstveno službo zaradi drugih okoliščin 

    1.7 (Z80–Z99) Osebe s potencialnim zdravstvenim tveganjem, ki je povezano z 

družinsko  

                            in osebno anamnezo, in nekatera stanja, ki vplivajo na zdravstveno stanje 

 

Poglavje XXII: U00–U99 Kode za posebno uporabo 

 

1 (U00–U99) Kode za posebne namene 

 

    1.1 (U00–U49) Začasna uvrstitev novih bolezni z nezanesljivo etiologijo 

    1.2 (U80–U89) Bakterijski agensi, odporni proti antibiotikom
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Priloga 2: Grafični pregled števila obravnav na 1000 prebivalcev 
 

Grafični pregled števila obravnav na 1000 prebivalcev po starostnih skupinah, 

poglavjih MKB-10 in po letih, primarna raven  

 

Vir: IVZ, 2012 

 

Legenda: 
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Grafični pregled števila obravnav na 1000 prebivalcev po starostnih skupinah, 

poglavjih MKB-10 in po letih, sekundarna raven (specialistične ambulante)  

 

Vir: IVZ, 2012 

 

Legenda: 
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Grafični pregled števila obravnav na 1000 prebivalcev po starostnih skupinah, 

poglavjih MKB-10 in po letih, terciarna raven (dnevne bolnišnične obravnave)  

 

Vir: IVZ, 2012 

 

Legenda: 
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Grafični pregled števila obravnav na 1000 prebivalcev po starostnih skupinah, 

poglavjih MKB-10 in po letih, terciarna raven (hospitalizacije)  

Vir: IVZ, 2012 

 

Legenda: 
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Priloga 3: Rezultati testov χ
2
 

 

Rezultati testov χ
2
 po starostnih skupinah, številu obravnav po skupini zdravstvenih 

storitev, poglavjih MKB-10 in letih. Vir podatkov: IVZ, 2012. 

 

Vrednosti χ
2
 so izračunane po naslednji formuli (Burns & Dobson, 1981, str. 224): 

 

 

 

O  – opazovana frekvenca obravnav v letu y, starostni skupini a in poglavju MKB-10 

m. 

E  – teoretična frekvenca obravnav v letu y, starostni skupini a in poglavju MKB-10 

m. 

 

Teoretična frekvenca je izračunana po naslednji enačbi: 

 

 

 

Ey,a,m – teoretična frekvenca obravnav (v letu y, starostni skupini a in poglavju MKB-10 

m). 

Ny,a,m – število prebivalcev (v letu y in v starostni skupini a). 

Ty – skupno število prebivalcev v letu y. 

My,m – skupno število obravnav v letu y, katerih vzrok spada v m poglavje MKB-10. 

 

V poljih, ki so označena z *, vrednosti χ
2
 ni primerno izračunati, ker je število obravnav 

vsaj v eni od starostnih skupin manjše od 5. Pregled frekvenc kljub temu pokaže, da lahko 

tudi v teh primerih pričakujemo razlike v številu obravnav po starostnih skupinah. Vse 

izračunane vrednosti χ
2
 presegajo mejne vrednosti, kar pomeni, da med starostnimi 

skupinami obstajajo statistično pomembne razlike v številu obravnav. 
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OBRAVNAVE NA PRIMARNI RAVNI  

Mejna vrednost χ
2
 = 15,5073 

(število starostnih skupin = 9, število stopenj prostosti = 8, α = 0,05) 

 

 
Vrednosti χ2 po poglavjih MK-10 in po letih, primarna raven  

Poglavja MKB-10 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

I 212474,86 211563,41 211604,68 262120,35 306155,65 303681,94 

II 19930,56 21105,41 22645,19 21830,58 21176,03 22239,00 

III 1734,25 1593,83 2011,43 1842,49 1965,22 2273,86 

IV 48691,36 50912,00 57021,60 53225,60 47730,56 48545,12 

V 16275,87 19122,66 20085,27 18527,93 17072,38 17662,44 

VI 6590,55 7468,16 7969,91 7287,18 6184,04 7280,22 

VII 16724,26 16975,50 20559,47 19388,32 20811,78 26408,38 

VIII 178815,39 194163,44 211063,75 236701,68 234123,52 216315,51 

IX 393156,68 431715,92 456919,65 450953,77 411608,68 430971,02 

X 335564,28 349538,73 332641,37 410806,24 417025,09 401238,53 

XI 10044,65 11375,91 13840,86 11785,98 10273,30 9853,96 

XII 24992,20 26867,63 23414,95 34402,90 30169,26 34570,46 

XIII 126760,46 137270,06 147467,22 143144,79 138899,83 148888,29 

XIV 25590,76 26942,03 28370,07 24614,13 23724,65 23513,87 

XV 43270,32 * * * * * 

XVI * * * * * * 

XVII 6861,08 8396,38 9338,60 12184,97 9742,26 9980,49 

XVIII 24545,05 23773,13 24064,69 29031,20 26057,64 30438,91 

XIX 16579,37 19834,53 13343,63 14847,91 14699,03 12651,38 

 

OBRAVNAVE NA SEKUNDARNI RAVNI  

Mejna vrednost χ
2
 = 15,5073 

(število starostnih skupin = 9, število stopenj prostosti = 8, α = 0,05) 

 

 
Vrednosti χ2 po poglavjih MK-10 in po letih, sekundarna raven 

Poglavja MKB-10 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

I 2422,38 3731,67 3952,95 5476,12 6524,66 8211,91 

II 23510,62 28499,72 29414,28 45124,87 50632,78 59067,69 

III 1438,38 2366,91 3135,12 4012,93 5380,47 5935,43 

IV 75020,38 86884,76 85900,54 88766,65 92499,38 99678,64 

V 12373,44 13105,44 11339,98 7772,68 8682,38 8996,83 

VI 4175,46 6402,48 7175,05 8355,52 7574,86 7677,85 

VII 52054,78 54144,42 62351,08 70477,46 77821,91 79146,24 

VIII 8136,89 9532,66 10551,97 10778,88 11464,17 12810,89 

IX 148206,95 196051,03 198752,16 275080,73 296297,26 285001,48 

X 9312,28 10109,01 14552,69 17141,14 17650,29 18696,63 

XI 10009,04 12574,28 14861,17 11088,68 10123,26 9716,63 

XII 1013,68 2038,01 2620,34 3999,41 3807,86 5011,43 

XIII 34021,84 48955,11 51168,93 59237,38 61703,03 69887,88 

XIV 23750,82 23938,60 28596,67 51242,43 60379,56 59641,27 

XV * * * * * * 

XVI * * * * * * 

XVII 16669,73 23164,77 27128,88 35631,42 38337,12 34697,74 

XVIII 19772,72 26778,99 30268,04 31987,04 31134,77 32273,14 

XIX 11863,84 15292,59 10925,63 9073,38 10207,10 9165,50 
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BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE 

Mejna vrednost χ
2
 = 27,5871 

(število starostnih skupin = 18, število stopenj prostosti = 17, α = 0,05) 

 

 
Vrednosti χ2 po poglavjih MK-10 in po letih, bolnišnične obravnave 

Poglavja 
MKB-10 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

I * 271,20 508,32 411,13 297,83 447,56 332,57 281,35 407,64 294,62 

II 519,18 1373,57 642,19 2402,16 3584,28 4545,96 5459,73 6276,88 4494,53 3466,36 

III * * * * * 1797,12 1990,84 2492,94 2789,37 1968,30 

IV * * 319,75 558,37 1055,94 941,44 514,44 740,68 965,70 475,48 

V * * * * * * * * 349,65 * 

VI * * * * 635,11 * 722,15 485,39 397,54 228,13 

VII * * * * * * * * * * 

VIII * * * * * * * * * * 

IX * * * 4098,31 7202,13 6894,67 * 6752,29 8137,37 3219,83 

X * * 1099,72 * 2177,25 2459,33 2492,91 * 2932,35 * 

XI * 362,45 415,97 414,19 297,52 411,76 520,68 612,59 710,31 393,92 

XII * * * * * * 591,69 976,80 503,35 319,10 

XIII * * * * 587,83 698,03 628,13 563,63 714,74 738,23 

XIV 711,05 791,19 942,53 848,78 1241,58 1106,29 1451,76 1527,01 1371,79 1591,29 

XV * * * * * * * * * * 

XVI * * * * * * * * * * 

XVII * * * * * * * * * * 

XVIII 234,49 385,00 544,60 414,14 225,35 225,30 297,86 200,61 234,90 110,63 

XIX * 214,10 355,45 558,14 402,18 400,70 331,25 313,26 218,56 168,19 

 

HOSPITALIZACIJE 

Mejna vrednost χ
2
 = 27,5871 

(število starostnih skupin = 18, število stopenj prostosti = 17, α = 0,05) 

 
Vrednosti χ2 po poglavjih MK-10 in po letih, bolnišnične obravnave 

Poglavja 
MKB-10 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

I 18744,04 18918,44 19439,25 14330,29 7964,56 13239,93 23183,13 27636,10 22729,73 25507,60 

II 32877,13 32521,34 36005,29 34836,81 35551,34 37154,60 36123,97 36660,99 34602,13 34447,75 

III 2854,96 2957,44 3347,95 4295,08 3561,31 3488,94 5042,12 5684,51 4883,38 6398,71 

IV 4667,75 4188,45 4276,41 5587,65 13154,44 9434,34 7911,86 6203,71 4488,13 4412,59 

V 1688,14 1713,23 1731,84 1586,41 1259,71 1368,94 1343,48 1243,41 1379,32 1249,87 

VI 1307,08 1628,56 1410,71 1419,37 1597,67 1729,67 1568,49 1976,18 1850,42 2031,68 

VII 13779,45 15689,59 14656,54 26739,56 29808,99 33831,03 29046,51 25911,48 9797,74 6204,93 

VIII 2739,61 * * 2648,99 2311,75 2450,49 2249,28 3077,44 3407,86 3655,79 

IX 76378,99 76710,69 75985,62 78884,75 81110,61 80020,30 75718,13 76433,84 79671,47 80220,34 

X 34040,71 32500,11 35807,91 37480,46 40297,66 39178,66 43597,61 42737,79 50806,47 57283,06 

XI 9467,42 9797,83 9901,21 10147,92 10956,91 11007,31 10428,65 9648,96 9575,18 9320,51 

XII 3988,69 2895,91 2239,77 2817,15 1948,05 2485,71 2244,95 1957,48 1743,72 1790,73 

XIII 6409,91 6570,14 7406,23 7712,72 7995,47 10131,51 10017,30 11560,49 12027,60 11678,23 

XIV 3455,55 3503,39 3550,68 3789,44 3716,11 3369,68 3414,55 3464,06 3365,03 3586,73 

XV * * * * * * * * * * 

XVI * * * * * * * * * * 

XVII * 12221,12 9463,38 * * * * * * * 

XVIII 5887,41 5277,97 4939,78 5109,18 4349,71 5500,57 6017,19 5617,18 6305,49 4645,95 

XIX 3879,41 3918,68 4217,51 4666,10 5171,51 5363,42 6070,13 6388,23 7069,26 8679,46 
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Priloga 4: Rezultati scenarijev po vrstah zdravstvene dejavnosti 
PRIMARNA RAVEN 

1. Osnovni scenarij, primarna raven – projekcija po starostnih skupinah 

 
2008 2015 2025 2035 

MKB-10 

Izhodiščna 
vrednost števila 
obravnav 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2025/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2035/ 
2008) 

I 349.058 361.328,06 103,52 343.910,58 98,53 317.117,25 90,85 

II 81.574 85.624 104,96 90.803 111,31 93.566 114,70 

III 18.970 19.550 103,06 20.268 106,85 20.379 107,43 

IV 93.877 101.454 108,07 110.174 117,36 115.134 122,64 

V 94.914 98.574 103,86 101.975 107,44 102.830 108,34 

VI 42.923 44.604 103,92 46.463 108,25 47.085 109,70 

VII 133.444 140.593 105,36 145.517 109,05 145.450 109,00 

VIII 188.526 203.164 107,76 199.162 105,64 187.706 99,57 

IX 333.619 369.962 110,89 424.384 127,21 462.385 138,60 

X 773.229 804.430 104,04 779.699 100,84 734.189 94,95 

XI 200.840 208.940 104,03 212.851 105,98 213.492 106,30 

XII 266.263 274.580 103,12 277.278 104,14 272.831 102,47 

XIII 453.130 476.863 105,24 503.734 111,17 514.277 113,49 

XIV 275.502 282.219 102,44 285.554 103,65 287.523 104,36 

XV 24.601 22.967 93,36 18.658 75,84 17.830 72,48 

XVI 5.682 6.540 115,09 5.755 101,28 4.861 85,54 

XVII 6.070 6.298 103,75 5.977 98,46 5.415 89,20 

XVIII 336.603 351.018 104,28 359.282 106,74 357.861 106,32 

XIX 407.475 407.406 99,98 404.825 99,35 394.144 96,73 

Skupaj  4.086.299 4.266.113 104,40 4.336.268 106,12 4.294.075 105,08 
 

2. Nizki scenarij, primarna raven – projekcija po starostnih skupinah 

 
2008 2015 2025 2035 

MKB-10 

Izhodiščna 
vrednost števila 
obravnav 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2025/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2035/ 
2008) 

I 349.058 360.437,59 103,26 332.819,86 95,35 296.621,70 84,98 

II 81.574 85.610 104,95 90.341 110,75 91.259 111,87 

III 18.970 19.536 102,98 20.049 105,69 19.716 103,94 

IV 93.877 101.435 108,05 109.609 116,76 112.305 119,63 

V 94.914 98.547 103,83 101.317 106,75 100.202 105,57 

VI 42.923 44.591 103,89 46.153 107,53 45.830 106,77 

VII 133.444 140.417 105,23 143.106 107,24 139.492 104,53 

VIII 188.526 202.611 107,47 192.478 102,10 175.901 93,30 

IX 333.619 369.947 110,89 423.159 126,84 452.349 135,59 

X 773.229 802.738 103,82 758.268 98,07 692.552 89,57 

XI 200.840 208.790 103,96 210.439 104,78 206.576 102,86 

XII 266.263 274.221 102,99 272.310 102,27 260.813 97,95 

XIII 453.130 476.802 105,22 501.295 110,63 501.981 110,78 

XIV 275.502 282.109 102,40 283.300 102,83 279.600 101,49 

XV 24.601 22.960 93,33 18.477 75,11 17.344 70,50 

XVI 5.682 6.501 114,40 5.321 93,64 4.273 75,20 

XVII 6.070 6.278 103,43 5.738 94,52 4.986 82,14 

XVIII 336.603 350.634 104,17 353.794 105,11 343.915 102,17 

XIX 407.475 407.113 99,91 399.805 98,12 379.096 93,04 

Skupaj  4.086.299 4.261.278 104,28 4.267.780 104,44 4.124.813 100,94 
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3. Visoki scenarij, primarna raven – projekcija po starostnih skupinah 

 
2008 2015 2025 2035 

MKB-10 

Izhodiščna 
vrednost števila 
obravnav 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2025/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2035/ 
2008) 

I 349.058 369.187,13 105,77 364.499,26 104,42 345.411,53 98,96 

II 81.574 86.844 106,46 93.284 114,36 97.204 119,16 

III 18.970 19.888 104,84 21.014 110,78 21.408 112,86 

IV 93.877 102.501 109,19 112.449 119,78 118.922 126,68 

V 94.914 100.181 105,55 105.400 111,05 107.584 113,35 

VI 42.923 45.309 105,56 47.956 111,72 49.207 114,64 

VII 133.444 142.767 106,99 150.853 113,05 153.269 114,86 

VIII 188.526 206.627 109,60 209.614 111,19 202.605 107,47 

IX 333.619 372.019 111,51 428.771 128,52 471.536 141,34 

X 773.229 820.792 106,15 821.929 106,30 792.200 102,45 

XI 200.840 212.628 105,87 220.763 109,92 224.358 111,71 

XII 266.263 279.657 105,03 288.976 108,53 289.548 108,75 

XIII 453.130 483.326 106,66 517.652 114,24 535.283 118,13 

XIV 275.502 287.689 104,42 296.300 107,55 301.726 109,52 

XV 24.601 24.008 97,59 20.333 82,65 19.213 78,10 

XVI 5.682 6.659 117,19 6.245 109,91 5.539 97,48 

XVII 6.070 6.433 105,98 6.355 104,70 5.956 98,12 

XVIII 336.603 357.022 106,07 373.123 110,85 377.509 112,15 

XIX 407.475 416.350 102,18 423.097 103,83 419.126 102,86 

Skupaj  4.086.299 4.339.885 106,21 4.508.614 110,33 4.537.606 111,04 

 

4. Osnovni scenarij, primarna raven – linearni trend 

 
2008 2015 2025 2035 

MKB-10 

Izhodiščna 
vrednost števila 
obravnav 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2025/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2035/ 
2008) 

I 349.058 411.364,61 117,85 456.786,22 130,86 467.501,07 133,93 

II 81.574 105.034 128,76 140.783 172,58 175.852 215,58 

III 18.970 20.234 106,67 22.523 118,73 24.775 130,60 

IV 93.877 104.316 111,12 118.608 126,34 130.345 138,85 

V 94.914 107.397 113,15 125.096 131,80 142.251 149,87 

VI 42.923 48.421 112,81 56.029 130,53 62.473 145,55 

VII 133.444 163.209 122,31 201.578 151,06 229.945 172,32 

VIII 188.526 227.929 120,90 257.599 136,64 270.639 143,56 

IX 333.619 374.983 112,40 443.950 133,07 502.961 150,76 

X 773.229 725.849 93,87 585.040 75,66 415.591 53,75 

XI 200.840 231.393 115,21 266.289 132,59 297.979 148,37 

XII 266.263 284.858 106,98 309.068 116,08 329.708 123,83 

XIII 453.130 518.815 114,50 620.600 136,96 720.521 159,01 

XIV 275.502 271.722 98,63 270.058 98,02 275.610 100,04 

XV 24.601 29.690 120,69 32.039 130,24 34.799 141,45 

XVI 5.682 11.175 196,65 15.705 276,38 18.172 319,79 

XVII 6.070 7.427 122,36 8.581 141,37 8.898 146,58 

XVIII 336.603 422.940 125,65 534.314 158,74 630.002 187,16 

XIX 407.475 386.341 94,81 365.911 89,80 338.004 82,95 

Skupaj  4.086.299 4.453.097 108,98 4.830.556 118,21 5.076.026 124,22 
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5. Nizki scenarij, primarna raven – linearni trend 

 
2008 2015 2025 2035 

MKB-10 

Izhodiščna 
vrednost števila 
obravnav 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2025/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2035/ 
2008) 

I 349.058 410.232,88 117,53 438.891,97 125,74 430.234,52 123,26 

II 81.574 105.016 128,74 140.019 171,65 171.254 209,94 

III 18.970 20.222 106,60 22.331 117,72 24.112 127,11 

IV 93.877 104.290 111,09 117.832 125,52 126.610 134,87 

V 94.914 107.368 113,12 124.290 130,95 138.542 145,97 

VI 42.923 48.406 112,77 55.615 129,57 60.692 141,40 

VII 133.444 162.976 122,13 197.468 147,98 218.474 163,72 

VIII 188.526 227.275 120,55 248.032 131,56 251.254 133,27 

IX 333.619 374.969 112,39 442.730 132,71 491.897 147,44 

X 773.229 724.102 93,65 562.952 72,81 379.734 49,11 

XI 200.840 231.227 115,13 263.244 131,07 288.264 143,53 

XII 266.263 284.463 106,84 303.131 113,85 314.389 118,07 

XIII 453.130 518.750 114,48 617.741 136,33 703.324 155,21 

XIV 275.502 271.604 98,59 267.765 97,19 267.635 97,14 

XV 24.601 29.681 120,65 31.749 129,06 33.827 137,51 

XVI 5.682 11.107 195,47 14.503 255,23 15.943 280,56 

XVII 6.070 7.403 121,96 8.201 135,10 8.076 133,05 

XVIII 336.603 422.457 125,51 525.524 156,13 604.402 179,56 

XIX 407.475 386.067 94,75 361.570 88,73 324.870 79,73 

Skupaj  4.086.299 4.447.613 108,84 4.743.590 116,09 4.853.533 118,78 

 

6. Visoki scenarij, primarna raven – linearni trend 

 
2008 2015 2025 2035 

MKB-10 

Izhodiščna 
vrednost števila 
obravnav 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2025/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2035/ 
2008) 

I 349.058 420.145,35 120,37 486.042,07 139,24 515.445,49 147,67 

II 81.574 106.556 130,63 144.674 177,35 182.659 223,92 

III 18.970 20.562 108,40 23.216 122,38 25.696 135,46 

IV 93.877 105.397 112,27 121.018 128,91 134.443 143,21 

V 94.914 109.117 114,96 128.992 135,90 148.180 156,12 

VI 42.923 49.186 114,59 57.837 134,75 65.395 152,35 

VII 133.444 165.709 124,18 209.517 157,01 244.076 182,91 

VIII 188.526 231.787 122,95 271.684 144,11 293.997 155,95 

IX 333.619 376.953 112,99 447.712 134,20 511.017 153,17 

X 773.229 740.438 95,76 620.794 80,29 459.946 59,48 

XI 200.840 235.591 117,30 276.575 137,71 313.496 156,09 

XII 266.263 289.825 108,85 320.777 120,47 347.724 130,59 

XIII 453.130 525.470 115,96 635.169 140,17 745.140 164,44 

XIV 275.502 276.582 100,39 278.101 100,94 284.668 103,33 

XV 24.601 30.977 125,92 35.205 143,11 37.854 153,87 

XVI 5.682 11.376 200,19 17.047 300,00 20.736 364,91 

XVII 6.070 7.584 124,94 9.149 150,72 9.894 162,99 

XVIII 336.603 430.275 127,83 555.798 165,12 666.114 197,89 

XIX 407.475 394.247 96,75 379.996 93,26 356.800 87,56 

Skupaj  4.086.299 4.527.777 110,80 5.019.304 122,83 5.363.278 131,25 
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7. Osnovni scenarij, primarna raven – logaritemski trend 

 
2008 2015 2025 2035 

MKB-10 

Izhodiščna 
vrednost števila 
obravnav 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2025/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2035/ 
2008) 

I 349.058 375.373 107,54 368.764 105,65 344.897 98,81 

II 81.574 90.894 111,43 101.392 124,30 107.784 132,13 

III 18.970 19.764 104,19 20.762 109,45 21.133 111,41 

IV 93.877 103.973 110,75 114.615 122,09 121.077 128,97 

V 94.914 101.515 106,95 107.705 113,48 110.710 116,64 

VI 42.923 46.270 107,80 49.437 115,18 50.913 118,62 

VII 133.444 146.446 109,74 157.357 117,92 160.453 120,24 

VIII 188.526 211.495 112,18 213.784 113,40 204.710 108,58 

IX 333.619 378.338 113,40 439.771 131,82 483.905 145,05 

X 773.229 799.496 103,40 761.114 98,43 705.387 91,23 

XI 200.840 214.787 106,94 224.228 111,65 228.542 113,79 

XII 266.263 279.026 104,79 286.285 107,52 285.408 107,19 

XIII 453.130 491.580 108,49 533.266 117,69 555.451 122,58 

XIV 275.502 285.034 103,46 289.979 105,25 294.437 106,87 

XV 24.601 24.494 99,57 21.130 85,89 20.428 83,04 

XVI 5.682 7.690 135,33 7.726 135,97 7.024 123,60 

XVII 6.070 6.694 110,27 6.637 109,33 6.129 100,97 

XVIII 336.603 369.593 109,80 395.279 117,43 404.064 120,04 

XIX 407.475 406.664 99,80 403.020 98,91 391.622 96,11 

Skupaj  4.086.299 4.359.126 106,68 4.502.250 110,18 4.504.076 110,22 

 

8. Nizki scenarij, primarna raven – logaritemski trend 

 
2008 2015 2025 2035 

MKB-10 

Izhodiščna 
vrednost števila 
obravnav 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2025/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2035/ 
2008) 

I 349.058 374.432 107,27 356.448 102,12 321.782 92,19 

II 81.574 90.879 111,41 100.869 123,65 105.093 128,83 

III 18.970 19.750 104,12 20.545 108,31 20.466 107,89 

IV 93.877 103.952 110,73 114.002 121,44 118.036 125,73 

V 94.914 101.489 106,93 107.024 112,76 107.892 113,67 

VI 42.923 46.257 107,77 49.101 114,39 49.540 115,42 

VII 133.444 146.261 109,61 154.677 115,91 153.667 115,15 

VIII 188.526 210.910 111,87 206.417 109,49 191.456 101,55 

IX 333.619 378.323 113,40 438.520 131,44 473.389 141,90 

X 773.229 797.775 103,17 739.244 95,60 663.820 85,85 

XI 200.840 214.635 106,87 221.726 110,40 221.204 110,14 

XII 266.263 278.657 104,65 281.114 105,58 272.781 102,45 

XIII 453.130 491.517 108,47 530.709 117,12 542.172 119,65 

XIV 275.502 284.922 103,42 287.673 104,42 286.297 103,92 

XV 24.601 24.487 99,54 20.929 85,07 19.870 80,77 

XVI 5.682 7.644 134,52 7.139 125,63 6.167 108,53 

XVII 6.070 6.672 109,92 6.361 104,79 5.621 92,60 

XVIII 336.603 369.187 109,68 389.177 115,62 388.253 115,34 

XIX 407.475 406.373 99,73 398.056 97,69 376.630 92,43 

Skupaj  4.086.299 4.354.122 106,55 4.429.729 108,40 4.324.134 105,82 
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9. Visoki scenarij, primarna raven – logaritemski trend 

 
2008 2015 2025 2035 

MKB-10 

Izhodiščna 
vrednost števila 
obravnav 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2025/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2035/ 
2008) 

I 349.058 383.507 109,87 391.109 112,05 376.420 107,84 

II 81.574 92.194 113,02 104.173 127,70 111.981 137,28 

III 18.970 20.102 105,97 21.502 113,35 22.157 116,80 

IV 93.877 105.041 111,89 116.960 124,59 125.009 133,16 

V 94.914 103.157 108,68 111.244 117,20 115.697 121,90 

VI 42.923 46.999 109,50 51.020 118,86 53.215 123,98 

VII 133.444 148.692 111,43 163.150 122,26 169.220 126,81 

VIII 188.526 215.087 114,09 225.106 119,40 221.244 117,35 

IX 333.619 380.399 114,02 444.115 133,12 493.127 147,81 

X 773.229 815.695 105,49 802.930 103,84 762.554 98,62 

XI 200.840 218.579 108,83 232.546 115,79 240.102 119,55 

XII 266.263 284.112 106,70 298.078 111,95 302.485 113,60 

XIII 453.130 498.148 109,94 547.510 120,83 577.411 127,43 

XIV 275.502 290.463 105,43 300.480 109,07 308.261 111,89 

XV 24.601 25.592 104,03 23.081 93,82 22.064 89,69 

XVI 5.682 7.829 137,79 8.385 147,57 8.010 140,96 

XVII 6.070 6.837 112,63 7.064 116,38 6.763 111,42 

XVIII 336.603 375.939 111,69 410.642 122,00 426.409 126,68 

XIX 407.475 415.465 101,96 420.777 103,26 416.089 102,11 

Skupaj  4.086.299 4.433.837 108,50 4.679.871 114,53 4.758.219 116,44 
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SEKUNDARNA RAVEN 

1. Osnovni scenarij, sekundarna raven – projekcija po starostnih skupinah 

 
2008 2015 2025 2035 

MKB-10 

Izhodiščna 
vrednost števila 
obravnav 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2025/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

I 49.105 50.471,29 102,78 49.916,63 101,65 47.927,77 97,60 

II 126.792 135.837 107,13 147.716 116,50 154.963 122,22 

III 14.786 15.810 106,92 17.200 116,32 17.844 120,68 

IV 124.003 136.030 109,70 151.903 122,50 161.831 130,51 

V 62.661 64.115 102,32 64.965 103,68 64.171 102,41 

VI 63.522 66.092 104,05 68.835 108,36 69.270 109,05 

VII 291.419 308.095 105,72 333.193 114,33 344.839 118,33 

VIII 48.145 51.676 107,33 54.366 112,92 55.137 114,52 

IX 220.996 245.099 110,91 282.985 128,05 309.493 140,04 

X 114.464 120.949 105,67 124.803 109,03 124.132 108,45 

XI 110.381 114.474 103,71 118.163 107,05 120.133 108,83 

XII 105.811 109.423 103,41 111.467 105,35 111.042 104,94 

XIII 197.308 208.779 105,81 222.597 112,82 227.565 115,33 

XIV 146.677 157.895 107,65 169.352 115,46 176.484 120,32 

XV 13.837 13.014 94,05 10.607 76,66 10.001 72,28 

XVI 2.617 3.013 115,16 2.659 101,61 2.248 85,92 

XVII 13.154 14.004 106,47 13.283 100,98 11.742 89,26 

XVIII 291.225 303.705 104,29 314.739 108,07 320.923 110,20 

XIX 361.286 362.328 100,29 363.576 100,63 357.112 98,84 

Skupaj  2.358.189 2.480.811 105,20 2.622.323 111,20 2.686.857 113,94 

 

2. Nizki scenarij, sekundarna raven – projekcija po starostnih skupinah 

 
2008 2015 2025 2035 

MKB-10 

Izhodiščna 
vrednost števila 
obravnav 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2025/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

I 49.105 50.399,97 102,64 48.925,24 99,63 45.651,82 92,97 

II 126.792 135.808 107,11 146.929 115,88 151.051 119,13 

III 14.786 15.798 106,84 17.013 115,06 17.256 116,70 

IV 124.003 135.993 109,67 151.046 121,81 157.610 127,10 

V 62.661 64.094 102,29 64.473 102,89 62.384 99,56 

VI 63.522 66.066 104,00 68.294 107,51 67.275 105,91 

VII 291.419 307.965 105,68 330.615 113,45 334.431 114,76 

VIII 48.145 51.621 107,22 53.599 111,33 53.151 110,40 

IX 220.996 245.086 110,90 282.153 127,67 302.684 136,96 

X 114.464 120.799 105,53 122.723 107,22 119.045 104,00 

XI 110.381 114.427 103,67 117.208 106,18 116.673 105,70 

XII 105.811 109.316 103,31 109.889 103,85 106.805 100,94 

XIII 197.308 208.742 105,80 221.413 112,22 221.821 112,42 

XIV 146.677 157.839 107,61 168.217 114,69 171.974 117,25 

XV 13.837 13.010 94,03 10.506 75,93 9.728 70,31 

XVI 2.617 2.995 114,48 2.458 93,94 1.976 75,53 

XVII 13.154 13.951 106,06 12.653 96,19 10.678 81,18 

XVIII 291.225 303.563 104,24 312.067 107,16 311.480 106,95 

XIX 361.286 362.108 100,23 359.557 99,52 344.154 95,26 

Skupaj  2.358.189 2.479.581 105,15 2.599.737 110,24 2.605.827 110,50 
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3. Visoki scenarij, sekundarna raven – projekcija po starostnih skupinah 

 
2008 2015 2025 2035 

MKB-10 

Izhodiščna 
vrednost števila 
obravnav 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2025/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

I 49.105 51.482,79 104,84 52.282,80 106,47 51.246,43 104,36 

II 126.792 137.383 108,35 150.947 119,05 160.036 126,22 

III 14.786 15.993 108,16 17.647 119,34 18.540 125,39 

IV 124.003 137.086 110,55 154.274 124,41 166.259 134,08 

V 62.661 65.268 104,16 67.430 107,61 67.644 107,95 

VI 63.522 67.109 105,65 71.074 111,89 72.558 114,23 

VII 291.419 311.906 107,03 341.415 117,16 358.170 122,91 

VIII 48.145 52.352 108,74 56.073 116,47 57.710 119,87 

IX 220.996 246.416 111,50 285.791 129,32 315.333 142,69 

X 114.464 122.817 107,30 129.433 113,08 130.919 114,38 

XI 110.381 116.424 105,47 122.051 110,57 125.620 113,81 

XII 105.811 111.369 105,25 115.772 109,41 117.167 110,73 

XIII 197.308 211.331 107,11 228.323 115,72 236.731 119,98 

XIV 146.677 159.704 108,88 173.347 118,18 182.701 124,56 

XV 13.837 13.592 98,23 11.569 83,61 10.792 77,99 

XVI 2.617 3.068 117,24 2.884 110,20 2.561 97,87 

XVII 13.154 14.270 108,49 14.158 107,64 13.031 99,07 

XVIII 291.225 308.868 106,06 325.304 111,70 335.073 115,06 

XIX 361.286 369.977 102,41 379.001 104,90 378.439 104,75 

Skupaj  2.358.189 2.516.416 106,71 2.698.775 114,44 2.800.529 118,76 

 

4. Osnovni scenarij, sekundarna raven – linearni trend 

 
2008 2015 2025 2035 

MKB-10 

Izhodiščna 
vrednost števila 
obravnav 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2025/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

I 49.105 77.875,44 158,59 115.331,48 234,86 146.276,41 297,88 

II 126.792 247.833 195,46 445.418 351,30 652.617 514,71 

III 14.786 29.031 196,34 52.527 355,24 76.467 517,15 

IV 124.003 197.524 159,29 317.545 256,08 439.785 354,66 

V 62.661 76.006 121,30 97.779 156,04 119.316 190,42 

VI 63.522 99.592 156,78 154.971 243,96 207.479 326,62 

VII 291.419 370.327 127,08 504.565 173,14 636.582 218,44 

VIII 48.145 70.970 147,41 103.543 215,07 134.722 279,83 

IX 220.996 374.880 169,63 656.584 297,10 969.796 438,83 

X 114.464 167.062 145,95 241.134 210,66 308.396 269,43 

XI 110.381 166.498 150,84 245.607 222,51 325.046 294,48 

XII 105.811 161.113 152,27 241.492 228,23 318.614 301,12 

XIII 197.308 315.690 160,00 503.576 255,22 691.483 350,46 

XIV 146.677 264.145 180,09 460.130 313,70 677.471 461,88 

XV 13.837 20.459 147,86 25.351 183,22 30.726 222,06 

XVI 2.617 4.784 182,83 6.458 246,79 7.376 281,91 

XVII 13.154 22.030 167,48 31.697 240,97 37.109 282,12 

XVIII 291.225 474.449 162,91 736.297 252,83 1.001.310 343,83 

XIX 361.286 492.693 136,37 695.166 192,41 882.367 244,23 

Skupaj  2.358.189 3.632.961 154,06 5.635.173 238,96 7.662.940 324,95 



 

42 
 

 

 

5. Nizki scenarij, sekundarna raven – linearni trend 

 
2008 2015 2025 2035 

MKB-10 

Izhodiščna 
vrednost števila 
obravnav 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2025/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

I 49.105 77.755,13 158,34 112.765,67 229,64 138.764,85 282,59 

II 126.792 247.773 195,42 442.923 349,33 635.801 501,45 

III 14.786 29.006 196,17 51.919 351,12 73.856 499,48 

IV 124.003 197.453 159,23 315.274 254,25 426.846 344,22 

V 62.661 75.971 121,24 96.828 154,53 115.183 183,82 

VI 63.522 99.546 156,71 153.589 241,79 201.081 316,55 

VII 291.419 370.187 127,03 501.190 171,98 618.547 212,25 

VIII 48.145 70.891 147,25 101.976 211,81 129.694 269,38 

IX 220.996 374.859 169,62 654.743 296,27 948.278 429,09 

X 114.464 166.839 145,76 236.701 206,79 294.914 257,65 

XI 110.381 166.423 150,77 243.419 220,53 315.019 285,39 

XII 105.811 160.947 152,11 237.871 224,81 305.983 289,18 

XIII 197.308 315.636 159,97 500.996 253,92 674.317 341,76 

XIV 146.677 264.065 180,03 457.607 311,98 660.964 450,63 

XV 13.837 20.453 147,82 25.118 181,54 29.886 215,99 

XVI 2.617 4.755 181,74 5.971 228,20 6.491 248,07 

XVII 13.154 21.943 166,82 30.117 228,96 33.510 254,76 

XVIII 291.225 474.242 162,84 730.362 250,79 972.556 333,95 

XIX 361.286 492.409 136,29 688.104 190,46 851.646 235,73 

Skupaj  2.358.189 3.631.154 153,98 5.587.474 236,94 7.433.339 315,21 

 

6. Visoki scenarij, sekundarna raven – linearni trend 

 
2008 2015 2025 2035 

MKB-10 

Izhodiščna 
vrednost števila 
obravnav 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2025/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

I 49.105 79.415,81 161,72 120.980,97 246,37 156.853,69 319,42 

II 126.792 250.582 197,63 454.856 358,74 673.399 531,11 

III 14.786 29.350 198,49 53.815 363,95 79.347 536,62 

IV 124.003 199.142 160,59 323.042 260,51 452.960 365,28 

V 62.661 77.201 123,20 100.672 160,66 124.635 198,90 

VI 63.522 101.039 159,06 159.763 251,51 217.104 341,78 

VII 291.419 374.604 128,54 515.148 176,77 656.761 225,37 

VIII 48.145 71.905 149,35 106.839 221,91 140.958 292,78 

IX 220.996 376.660 170,44 661.636 299,39 984.791 445,62 

X 114.464 169.587 148,16 250.022 218,43 325.306 284,20 

XI 110.381 169.532 153,59 254.344 230,42 340.855 308,80 

XII 105.811 163.873 154,87 250.414 236,66 335.633 317,20 

XIII 197.308 319.358 161,86 515.337 261,18 716.636 363,21 

XIV 146.677 266.762 181,87 468.217 319,22 694.987 473,82 

XV 13.837 21.345 154,27 27.767 200,68 33.302 240,68 

XVI 2.617 4.870 186,14 7.003 267,64 8.394 320,81 

XVII 13.154 22.447 170,65 33.844 257,30 41.414 314,84 

XVIII 291.225 482.985 165,85 762.721 261,90 1.045.930 359,15 

XIX 361.286 502.397 139,06 721.644 199,74 930.325 257,50 

Skupaj  2.358.189 3.683.055 156,18 5.788.066 245,45 7.959.591 337,53 
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7. Osnovni scenarij, sekundarna raven – logaritemski trend 

 
2008 2015 2025 2035 

MKB-10 

Izhodiščna 
vrednost števila 
obravnav 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2025/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

I 49.105 57.047,56 116,17 62.676,83 127,64 63.821,75 129,97 

II 126.792 159.190 125,55 200.132 157,84 228.016 179,83 

III 14.786 18.753 126,83 23.705 160,31 26.798 181,23 

IV 124.003 149.519 120,58 182.187 146,92 204.109 164,60 

V 62.661 67.150 107,16 71.657 114,36 73.396 117,13 

VI 63.522 75.355 118,63 87.283 137,41 93.414 147,06 

VII 291.419 325.523 111,70 370.054 126,98 395.665 135,77 

VIII 48.145 56.480 117,31 64.148 133,24 68.128 141,51 

IX 220.996 277.243 125,45 357.013 161,55 417.126 188,75 

X 114.464 133.533 116,66 149.566 130,67 156.172 136,44 

XI 110.381 126.382 114,50 142.421 129,03 152.570 138,22 

XII 105.811 122.488 115,76 137.599 130,04 145.264 137,29 

XIII 197.308 237.886 120,57 282.138 142,99 307.682 155,94 

XIV 146.677 181.051 123,43 221.978 151,34 251.800 171,67 

XV 13.837 14.318 103,48 12.929 93,44 12.739 92,07 

XVI 2.617 3.427 130,97 3.381 129,21 3.053 116,68 

XVII 13.154 16.029 121,86 16.987 129,14 15.941 121,19 

XVIII 291.225 343.976 118,11 396.240 136,06 429.839 147,60 

XIX 361.286 397.024 109,89 432.318 119,66 446.191 123,50 

Skupaj  2.358.189 2.762.375 117,14 3.214.415 136,31 3.491.725 148,07 

 

8. Nizki scenarij, sekundarna raven – logaritemski trend 

 
2008 2015 2025 2035 

MKB-10 

Izhodiščna 
vrednost števila 
obravnav 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2025/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

I 49.105 56.965,07 116,01 61.388,65 125,01 60.718,44 123,65 

II 126.792 159.153 125,52 199.040 156,98 222.200 175,25 

III 14.786 18.738 126,72 23.444 158,55 25.908 175,21 

IV 124.003 149.474 120,54 181.073 146,02 198.570 160,13 

V 62.661 67.126 107,12 71.073 113,42 71.224 113,66 

VI 63.522 75.325 118,58 86.576 136,29 90.680 142,75 

VII 291.419 325.387 111,66 367.246 126,02 383.800 131,70 

VIII 48.145 56.420 117,19 63.222 131,32 65.645 136,35 

IX 220.996 277.228 125,45 355.983 161,08 407.931 184,59 

X 114.464 133.364 116,51 147.002 128,43 149.647 130,74 

XI 110.381 126.328 114,45 141.241 127,96 148.093 134,16 

XII 105.811 122.366 115,65 135.601 128,15 139.637 131,97 

XIII 197.308 237.845 120,54 280.650 142,24 299.938 152,01 

XIV 146.677 180.989 123,39 220.577 150,38 245.468 167,35 

XV 13.837 14.313 103,45 12.807 92,56 12.391 89,55 

XVI 2.617 3.406 130,18 3.126 119,46 2.684 102,59 

XVII 13.154 15.967 121,39 16.163 122,88 14.456 109,90 

XVIII 291.225 343.821 118,06 392.985 134,94 417.375 143,32 

XIX 361.286 396.786 109,83 427.648 118,37 430.199 119,07 

Skupaj  2.358.189 2.761.002 117,08 3.186.845 135,14 3.386.563 143,61 
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9. Visoki scenarij, sekundarna raven – logaritemski trend 

 
2008 2015 2025 2035 

MKB-10 

Izhodiščna 
vrednost števila 
obravnav 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2025/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

I 49.105 58.184,98 118,49 65.670,76 133,73 68.292,99 139,07 

II 126.792 160.992 126,97 204.474 161,27 235.422 185,68 

III 14.786 18.967 128,27 24.308 164,39 27.827 188,20 

IV 124.003 150.693 121,52 185.119 149,29 209.852 169,23 

V 62.661 68.312 109,02 74.209 118,43 77.184 123,18 

VI 63.522 76.498 120,43 90.081 141,81 97.820 153,99 

VII 291.419 329.496 113,07 378.901 130,02 410.406 140,83 

VIII 48.145 57.222 118,85 66.177 137,45 71.312 148,12 

IX 220.996 278.683 126,10 360.294 163,03 424.503 192,09 

X 114.464 135.584 118,45 155.108 135,51 164.733 143,92 

XI 110.381 128.552 116,46 147.165 133,32 159.609 144,60 

XII 105.811 124.644 117,80 142.853 135,01 153.220 144,81 

XIII 197.308 240.763 122,02 289.220 146,58 319.740 162,05 

XIV 146.677 183.049 124,80 226.754 154,59 259.768 177,10 

XV 13.837 14.949 108,04 14.121 102,06 13.770 99,52 

XVI 2.617 3.489 133,33 3.667 140,15 3.477 132,87 

XVII 13.154 16.332 124,16 18.119 137,75 17.730 134,79 

XVIII 291.225 349.887 120,14 409.730 140,69 448.754 154,09 

XIX 361.286 405.272 112,17 450.162 124,60 472.179 130,69 

Skupaj  2.358.189 2.801.567 118,80 3.306.135 140,20 3.635.599 154,17 
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BOLNIŠNIČNE DNEVNE OBRAVNAVE 

1. Osnovni scenarij, bolnišnične dnevne obravnave – projekcija po starostnih skupinah 

 
2008 2015 2025 2035 

MKB-10 

Izhodiščna 
vrednost števila 
obravnav 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2025/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

I 1.017 1.225,44 120,46 1.202,85 118,24 1.244,94 122,38 

II 4.843 6.588 136,04 7.377 152,34 7.934 163,83 

III 1.169 1.536 131,42 1.727 147,81 1.976 169,12 

IV 1.470 1.835 124,78 1.898 129,12 1.886 128,30 

V 1.139 1.286 112,91 1.210 106,25 1.128 99,10 

VI 1.528 2.001 130,95 1.949 127,56 1.868 122,27 

VII 8.784 9.518 108,36 11.160 127,05 12.845 146,23 

VIII 63 69 110,62 66 104,55 61 97,56 

IX 2.885 3.604 124,91 4.237 146,86 4.843 167,86 

X 851 1.117 131,17 1.283 150,74 1.467 172,29 

XI 1.287 1.592 123,71 1.681 130,57 1.698 131,91 

XII 522 643 123,22 620 118,70 600 114,85 

XIII 1.806 2.248 124,48 2.330 129,03 2.312 128,01 

XIV 20.062 19.445 96,92 20.267 101,02 20.981 104,58 

XV 1.223 1.007 82,37 784 64,13 751 61,36 

XVI 25 29 115,87 23 93,24 20 81,16 

XVII 557 732 131,41 627 112,60 555 99,63 

XVIII 1.758 2.152 122,40 2.116 120,37 2.100 119,43 

XIX 1.957 2.248 114,88 2.185 111,64 2.107 107,69 

Skupaj  52.946 58.876 111,20 62.745 118,51 66.377 125,37 

 

2. Nizki scenarij, bolnišnične dnevne obravnave – projekcija po starostnih skupinah 

 
2008 2015 2025 2035 

MKB-10 

Izhodiščna 
vrednost števila 
obravnav 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2025/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

I 1.017 1.223,76 120,30 1.184,87 116,48 1.199,82 117,95 

II 4.843 6.586 136,00 7.337 151,51 7.738 159,78 

III 1.169 1.535 131,38 1.718 147,02 1.926 164,83 

IV 1.470 1.831 124,54 1.860 126,50 1.799 122,39 

V 1.139 1.285 112,85 1.197 105,12 1.093 95,98 

VI 1.528 1.997 130,72 1.912 125,12 1.791 117,20 

VII 8.784 9.518 108,36 11.129 126,70 12.549 142,87 

VIII 63 69 110,16 63 100,25 57 90,68 

IX 2.885 3.603 124,90 4.226 146,49 4.735 164,14 

X 851 1.115 131,00 1.271 149,24 1.424 167,24 

XI 1.287 1.590 123,51 1.653 128,42 1.628 126,48 

XII 522 641 122,80 602 115,23 567 108,63 

XIII 1.806 2.248 124,45 2.318 128,33 2.257 124,97 

XIV 20.062 19.437 96,88 20.118 100,28 20.422 101,79 

XV 1.223 1.007 82,34 776 63,47 730 59,67 

XVI 25 29 114,48 21 84,45 18 70,44 

XVII 557 727 130,48 588 105,57 499 89,63 

XVIII 1.758 2.150 122,27 2.090 118,86 2.031 115,51 

XIX 1.957 2.247 114,84 2.165 110,66 2.044 104,46 

Skupaj  52.946 58.839 111,13 62.229 117,53 64.508 121,84 
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3. Visoki scenarij, bolnišnične dnevne obravnave – projekcija po starostnih 

skupinah 

 
2008 2015 2025 2035 

MKB-10 

Izhodiščna 
vrednost števila 
obravnav 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2025/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

I 1.017 1.252,65 123,14 1.253,37 123,21 1.313,11 129,08 

II 4.843 6.636 137,04 7.495 154,77 8.139 168,07 

III 1.169 1.547 132,36 1.749 149,69 2.023 173,07 

IV 1.470 1.859 126,46 1.966 133,73 1.992 135,46 

V 1.139 1.319 115,80 1.278 112,28 1.215 106,71 

VI 1.528 2.039 133,47 2.044 133,79 1.996 130,65 

VII 8.784 9.542 108,63 11.219 127,72 13.003 148,04 

VIII 63 71 112,57 69 110,75 67 106,50 

IX 2.885 3.612 125,19 4.254 147,47 4.921 170,56 

X 851 1.120 131,57 1.295 152,12 1.504 176,69 

XI 1.287 1.612 125,22 1.732 134,59 1.786 138,78 

XII 522 655 125,42 651 124,62 644 123,26 

XIII 1.806 2.281 126,32 2.404 133,11 2.420 134,01 

XIV 20.062 19.747 98,43 20.890 104,13 21.855 108,94 

XV 1.223 1.055 86,28 862 70,49 809 66,13 

XVI 25 30 117,69 26 101,99 24 94,14 

XVII 557 748 134,35 679 121,93 626 112,42 

XVIII 1.758 2.198 125,00 2.211 125,78 2.222 126,38 

XIX 1.957 2.301 117,58 2.291 117,07 2.243 114,65 

Skupaj  52.946 59.624 112,61 64.371 121,58 68.803 129,95 

 

4. Osnovni scenarij, bolnišnične dnevne obravnave – linearni trend 

 
2008 2015 2025 2035 

MKB-10 

Izhodiščna 
vrednost števila 
obravnav 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2025/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

I 1.017 1.695,82 166,70 2.608,44 256,42 3.686,50 362,39 

II 4.843 9.744 201,21 17.973 371,14 26.817 553,75 

III 1.169 2.095 179,22 3.609 308,77 5.614 480,33 

IV 1.470 2.454 166,92 3.799 258,38 4.902 333,43 

V 1.139 1.686 148,11 2.338 205,35 2.885 253,41 

VI 1.528 3.030 198,28 4.934 322,88 6.640 434,59 

VII 8.784 8.596 97,87 7.969 90,72 6.437 73,28 

VIII 63 76 121,86 94 149,56 108 171,50 

IX 2.885 4.321 149,77 6.753 234,06 9.594 332,54 

X 851 1.409 165,45 2.308 271,07 3.403 399,73 

XI 1.287 2.098 163,01 3.263 253,52 4.309 334,75 

XII 522 855 163,68 1.260 241,35 1.675 320,71 

XIII 1.806 3.148 174,27 5.156 285,46 6.983 386,66 

XIV 20.062 15.444 76,98 10.177 50,73 10.281 51,25 

XV 1.223 768 62,78 486 39,71 392 32,05 

XVI 25 30 118,36 25 98,93 23 91,32 

XVII 557 1.053 189,12 1.442 258,89 1.763 316,49 

XVIII 1.758 2.982 169,62 4.471 254,34 5.857 333,13 

XIX 1.957 2.980 152,31 4.318 220,67 5.365 274,17 

Skupaj  52.946 64.465 121,76 82.982 156,73 106.734 201,59 
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5. Nizki scenarij, bolnišnične dnevne obravnave – linearni trend 

 
2008 2015 2025 2035 

MKB-10 

Izhodiščna 
vrednost števila 
obravnav 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2025/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

I 1.017 1.693,77 166,50 2.575,61 253,19 3.565,01 350,45 

II 4.843 9.741 201,15 17.876 369,14 26.154 540,06 

III 1.169 2.094 179,16 3.589 307,14 5.469 467,97 

IV 1.470 2.449 166,58 3.716 252,72 4.654 316,55 

V 1.139 1.686 148,04 2.313 203,10 2.789 244,94 

VI 1.528 3.025 197,95 4.846 317,12 6.381 417,63 

VII 8.784 8.596 97,86 7.950 90,51 6.301 71,74 

VIII 63 76 121,37 90 143,31 99 158,47 

IX 2.885 4.320 149,76 6.734 233,41 9.373 324,91 

X 851 1.407 165,24 2.287 268,61 3.310 388,75 

XI 1.287 2.095 162,74 3.204 248,94 4.113 319,56 

XII 522 852 163,22 1.234 236,39 1.605 307,48 

XIII 1.806 3.147 174,25 5.129 283,99 6.820 377,62 

XIV 20.062 15.434 76,93 10.063 50,16 9.940 49,55 

XV 1.223 768 62,76 480 39,27 381 31,11 

XVI 25 29 116,94 23 89,61 20 79,48 

XVII 557 1.046 187,77 1.353 242,80 1.589 285,19 

XVIII 1.758 2.979 169,46 4.420 251,43 5.677 322,92 

XIX 1.957 2.979 152,26 4.279 218,67 5.204 265,94 

Skupaj  52.946 64.417 121,66 82.162 155,18 103.446 195,38 

 

6. Visoki scenarij, bolnišnične dnevne obravnave – linearni trend 

 
2008 2015 2025 2035 

MKB-10 

Izhodiščna 
vrednost števila 
obravnav 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2025/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

I 1.017 1.733,01 170,36 2.713,06 266,70 3.874,32 380,86 

II 4.843 9.815 202,67 18.265 377,17 27.521 568,30 

III 1.169 2.109 180,46 3.652 312,46 5.730 490,29 

IV 1.470 2.487 169,18 3.943 268,21 5.202 353,84 

V 1.139 1.730 151,94 2.471 217,05 3.110 273,11 

VI 1.528 3.090 202,22 5.179 338,93 7.090 464,02 

VII 8.784 8.619 98,13 8.021 91,32 6.516 74,18 

VIII 63 78 124,14 100 158,84 118 187,94 

IX 2.885 4.331 150,13 6.786 235,22 9.770 338,66 

X 851 1.413 165,93 2.326 273,16 3.492 410,11 

XI 1.287 2.124 165,05 3.370 261,85 4.556 353,99 

XII 522 870 166,59 1.314 251,64 1.773 339,53 

XIII 1.806 3.193 176,80 5.314 294,24 7.307 404,60 

XIV 20.062 15.650 78,01 10.283 51,26 10.543 52,55 

XV 1.223 807 65,94 540 44,14 423 34,58 

XVI 25 30 120,23 28 110,30 27 105,74 

XVII 557 1.078 193,44 1.564 280,71 1.989 357,03 

XVIII 1.758 3.050 173,48 4.694 267,02 6.230 354,35 

XIX 1.957 3.052 155,97 4.546 232,30 5.750 293,83 

Skupaj  52.946 65.260 123,26 85.109 160,75 111.021 209,69 
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7. Osnovni scenarij, bolnišnične dnevne obravnave – logaritemski trend 

 
2008 2015 2025 2035 

MKB-10 

Izhodiščna 
vrednost števila 
obravnav 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2025/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

I 1.017 1.320,00 129,76 1.514,83 148,91 1.721,42 169,22 

II 4.843 6.855 141,54 9.175 189,46 10.922 225,53 

III 1.169 1.612 137,91 2.081 178,08 2.585 221,19 

IV 1.470 2.046 139,14 2.444 166,25 2.634 179,14 

V 1.139 1.373 120,59 1.470 129,10 1.480 129,94 

VI 1.528 2.045 133,85 2.395 156,72 2.545 166,53 

VII 8.784 10.375 118,11 12.243 139,38 14.192 161,57 

VIII 63 82 130,13 83 131,89 80 127,72 

IX 2.885 3.793 131,46 4.888 169,42 5.912 204,93 

X 851 1.206 141,66 1.557 182,87 1.908 224,05 

XI 1.287 1.693 131,49 2.029 157,62 2.203 171,16 

XII 522 667 127,81 730 139,73 763 146,19 

XIII 1.806 2.398 132,76 2.911 161,19 3.169 175,44 

XIV 20.062 19.042 94,91 18.217 90,80 18.065 90,04 

XV 1.223 991 80,98 645 52,76 601 49,13 

XVI 25 29 113,42 22 89,37 20 78,35 

XVII 557 773 138,71 782 140,44 761 136,69 

XVIII 1.758 2.256 128,30 2.562 145,71 2.745 156,16 

XIX 1.957 2.411 123,22 2.682 137,07 2.783 142,23 

Skupaj  52.946 60.963 115,14 68.431 129,25 75.089 141,82 

 

8. Nizki scenarij, bolnišnične dnevne obravnave – logaritemski trend 

 
2008 2015 2025 2035 

MKB-10 

Izhodiščna 
vrednost števila 
obravnav 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2025/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

I 1.017 1.318,15 129,58 1.492,75 146,74 1.660,23 163,21 

II 4.843 6.852 141,50 9.126 188,45 10.653 219,98 

III 1.169 1.611 137,86 2.070 177,12 2.519 215,56 

IV 1.470 2.042 138,86 2.393 162,77 2.509 170,67 

V 1.139 1.372 120,52 1.454 127,68 1.432 125,77 

VI 1.528 2.041 133,60 2.347 153,61 2.437 159,50 

VII 8.784 10.374 118,11 12.213 139,04 13.874 157,95 

VIII 63 81 129,59 79 126,31 74 118,36 

IX 2.885 3.792 131,45 4.875 168,99 5.780 200,36 

X 851 1.204 141,47 1.541 180,98 1.851 217,44 

XI 1.287 1.690 131,28 1.994 154,93 2.109 163,87 

XII 522 665 127,34 708 135,53 722 138,23 

XIII 1.806 2.397 132,74 2.895 160,31 3.093 171,27 

XIV 20.062 19.033 94,87 18.076 90,10 17.573 87,59 

XV 1.223 990 80,96 638 52,18 584 47,76 

XVI 25 28 112,04 20 80,78 17 65,92 

XVII 557 767 137,72 733 131,62 685 122,92 

XVIII 1.758 2.253 128,16 2.528 143,81 2.654 150,99 

XIX 1.957 2.410 123,17 2.659 135,87 2.700 137,96 

Skupaj  52.946 60.924 115,07 67.843 128,14 72.928 137,74 
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9. Visoki scenarij, bolnišnične dnevne obravnave – logaritemski trend 

 
2008 2015 2025 2035 

MKB-10 

Izhodiščna 
vrednost števila 
obravnav 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2025/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

I 1.017 1.349,27 132,64 1.577,70 155,09 1.813,93 178,32 

II 4.843 6.904 142,57 9.319 192,43 11.202 231,31 

III 1.169 1.624 138,95 2.110 180,51 2.646 226,42 

IV 1.470 2.074 141,04 2.534 172,38 2.785 189,44 

V 1.139 1.408 123,67 1.554 136,45 1.594 140,03 

VI 1.528 2.084 136,38 2.512 164,40 2.721 178,06 

VII 8.784 10.395 118,35 12.294 139,96 14.347 163,33 

VIII 63 83 132,43 88 139,99 88 140,11 

IX 2.885 3.800 131,73 4.907 170,08 6.009 208,27 

X 851 1.210 142,11 1.572 184,58 1.958 229,92 

XI 1.287 1.713 133,12 2.093 162,64 2.322 180,42 

XII 522 679 130,10 766 146,79 819 156,93 

XIII 1.806 2.433 134,73 3.003 166,28 3.317 183,67 

XIV 20.062 19.333 96,37 18.738 93,40 18.751 93,46 

XV 1.223 1.038 84,85 711 58,14 645 52,71 

XVI 25 29 115,19 25 97,76 23 91,00 

XVII 557 790 141,77 847 152,08 859 154,29 

XVIII 1.758 2.303 131,02 2.680 152,46 2.911 165,58 

XIX 1.957 2.468 126,10 2.814 143,80 2.966 151,57 

Skupaj  52.946 61.718 116,57 70.145 132,48 77.777 146,90 
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HOSPITALIZACIJE 

1. Osnovni scenarij, hospitalizacije – projekcija po starostnih skupinah 

 
2008 2015 2025 2035 

MKB-10 

Izhodiščna 
vrednost števila 
obravnav 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2025/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

I 10.651 12.112 113,72 12.016 112,82 12.090 113,51 

II 36.095 38.957 107,93 43.696 121,06 46.821 129,72 

III 2.851 3.323 116,54 3.822 134,05 4.337 152,12 

IV 7.710 8.609 111,66 9.128 118,39 9.456 122,65 

V 11.399 11.492 100,82 11.669 102,37 11.614 101,89 

VI 7.600 8.258 108,66 8.718 114,71 8.963 117,93 

VII 8.955 9.719 108,53 11.321 126,42 12.986 145,01 

VIII 1.950 2.171 111,34 2.077 106,49 1.959 100,44 

IX 39.689 45.402 114,39 53.032 133,62 60.248 151,80 

X 26.905 31.200 115,96 32.306 120,07 34.179 127,04 

XI 28.326 29.649 104,67 31.999 112,97 33.489 118,23 

XII 4.994 4.992 99,96 5.120 102,52 5.247 105,06 

XIII 19.358 20.908 108,01 22.958 118,59 24.092 124,45 

XIV 20.600 19.852 96,37 20.595 99,98 21.267 103,24 

XV 7.589 6.752 88,97 5.305 69,90 5.249 69,17 

XVI 1.072 790 73,75 638 59,48 557 51,98 

XVII 2.825 2.785 98,58 2.446 86,58 2.225 78,76 

XVIII 14.896 16.311 109,50 16.666 111,89 16.987 114,04 

XIX 30.600 31.927 104,34 33.772 110,37 35.505 116,03 

Skupaj  284.063 305.210 107,44 327.283 115,21 347.272 122,25 

 

2. Nizki scenarij, hospitalizacije – projekcija po starostnih skupinah 

 
2008 2015 2025 2035 

MKB-10 

Izhodiščna 
vrednost števila 
obravnav 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2025/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

I 10.651 12.062 113,25 11.614 109,04 11.390 106,94 

II 36.095 38.953 107,92 43.529 120,60 45.761 126,78 

III 2.851 3.321 116,48 3.797 133,19 4.222 148,09 

IV 7.710 8.590 111,41 8.945 116,02 9.031 117,14 

V 11.399 11.490 100,80 11.593 101,70 11.288 99,03 

VI 7.600 8.249 108,54 8.608 113,27 8.649 113,80 

VII 8.955 9.716 108,50 11.275 125,91 12.672 141,51 

VIII 1.950 2.163 110,90 2.007 102,91 1.844 94,54 

IX 39.689 45.400 114,39 52.899 133,28 58.936 148,49 

X 26.905 31.096 115,58 31.445 116,87 32.534 120,92 

XI 28.326 29.632 104,61 31.732 112,03 32.506 114,76 

XII 4.994 4.983 99,77 5.028 100,68 5.032 100,75 

XIII 19.358 20.905 107,99 22.843 118,00 23.490 121,34 

XIV 20.600 19.839 96,31 20.415 99,10 20.671 100,34 

XV 7.589 6.750 88,94 5.249 69,17 5.104 67,26 

XVI 1.072 781 72,89 579 54,04 486 45,30 

XVII 2.825 2.774 98,20 2.345 83,03 2.062 72,98 

XVIII 14.896 16.280 109,29 16.356 109,80 16.255 109,13 

XIX 30.600 31.912 104,29 33.494 109,46 34.442 112,56 

Skupaj  284.063 304.894 107,33 323.756 113,97 336.374 118,42 
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3. Visoki scenarij, hospitalizacije – projekcija po starostnih skupinah 

 
2008 2015 2025 2035 

MKB-10 

Izhodiščna 
vrednost števila 
obravnav 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2025/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

I 10.651 12.273,81 115,23 12.542,02 117,75 12.908,00 121,19 

II 36.095 39.233 108,69 44.312 122,77 47.925 132,77 

III 2.851 3.338 117,07 3.859 135,35 4.440 155,72 

IV 7.710 8.698 112,82 9.399 121,91 9.923 128,71 

V 11.399 11.708 102,71 12.110 106,24 12.241 107,39 

VI 7.600 8.359 109,98 8.974 118,09 9.371 123,30 

VII 8.955 9.746 108,83 11.395 127,25 13.166 147,03 

VIII 1.950 2.207 113,18 2.187 112,14 2.118 108,59 

IX 39.689 45.520 114,69 53.302 134,30 61.189 154,17 

X 26.905 31.512 117,12 33.363 124,00 35.955 133,64 

XI 28.326 29.981 105,84 32.759 115,65 34.738 122,64 

XII 4.994 5.067 101,45 5.302 106,16 5.524 110,61 

XIII 19.358 21.113 109,07 23.420 120,98 24.818 128,20 

XIV 20.600 20.161 97,87 21.248 103,15 22.186 107,70 

XV 7.589 7.082 93,31 5.796 76,37 5.641 74,32 

XVI 1.072 803 74,96 697 65,03 644 60,12 

XVII 2.825 2.862 101,30 2.632 93,17 2.459 87,04 

XVIII 14.896 16.570 111,24 17.291 116,08 17.910 120,24 

XIX 30.600 32.392 105,86 34.708 113,43 37.005 120,93 

Skupaj  284.063 308.624 108,65 335.297 118,04 360.161 126,79 

 

4. Osnovni scenarij, hospitalizacije – linearni trend 

 
2008 2015 2025 2035 

MKB-10 

Izhodiščna 
vrednost števila 
obravnav 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2025/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

I 10.651 12.986,28 121,92 14.849,01 139,41 17.516,39 164,45 

II 36.095 37.200 103,06 38.682 107,17 40.113 111,13 

III 2.851 3.506 122,96 4.621 162,08 6.061 212,60 

IV 7.710 8.936 115,90 9.850 127,75 10.095 130,94 

V 11.399 11.309 99,21 11.395 99,97 11.837 103,84 

VI 7.600 8.631 113,58 10.100 132,90 11.894 156,50 

VII 8.955 8.797 98,24 8.130 90,79 6.578 73,45 

VIII 1.950 2.327 119,32 2.495 127,92 2.605 133,59 

IX 39.689 45.683 115,10 53.926 135,87 60.805 153,20 

X 26.905 33.077 122,94 37.134 138,02 42.737 158,84 

XI 28.326 27.482 97,02 25.271 89,22 22.093 78,00 

XII 4.994 4.191 83,91 3.066 61,39 2.878 57,63 

XIII 19.358 21.649 111,83 26.566 137,24 32.724 169,04 

XIV 20.600 15.293 74,24 9.168 44,51 9.076 44,06 

XV 7.589 6.356 83,75 4.438 58,48 3.931 51,79 

XVI 1.072 17 1,61 29 2,69 37 3,43 

XVII 2.825 2.431 86,06 1.849 65,45 2.147 76,00 

XVIII 14.896 17.533 117,71 19.952 133,95 22.412 150,46 

XIX 30.600 31.169 101,86 32.186 105,18 34.010 111,14 

Skupaj  284.063 298.575 105,11 313.708 110,44 339.548 119,53 
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5. Nizki scenarij, hospitalizacije – linearni trend 

 
2008 2015 2025 2035 

MKB-10 

Izhodiščna 
vrednost števila 
obravnav 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2025/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

I 10.651 12.930,59 121,40 14.342,85 134,66 16.527,54 155,17 

II 36.095 37.196 103,05 38.556 106,82 39.230 108,69 

III 2.851 3.504 122,90 4.596 161,19 5.915 207,46 

IV 7.710 8.913 115,61 9.576 124,21 9.464 122,75 

V 11.399 11.307 99,20 11.321 99,32 11.455 100,49 

VI 7.600 8.623 113,47 9.998 131,56 11.541 151,86 

VII 8.955 8.794 98,21 8.097 90,42 6.424 71,74 

VIII 1.950 2.318 118,85 2.404 123,28 2.443 125,25 

IX 39.689 45.681 115,10 53.778 135,50 59.479 149,86 

X 26.905 32.956 122,49 35.958 133,65 40.388 150,12 

XI 28.326 27.466 96,96 25.076 88,53 21.436 75,68 

XII 4.994 4.185 83,79 3.055 61,17 2.812 56,29 

XIII 19.358 21.645 111,81 26.459 136,68 31.944 165,02 

XIV 20.600 15.285 74,20 9.148 44,41 8.891 43,16 

XV 7.589 6.354 83,73 4.393 57,89 3.820 50,33 

XVI 1.072 17 1,61 28 2,58 34 3,16 

XVII 2.825 2.425 85,86 1.829 64,76 2.090 74,00 

XVIII 14.896 17.500 117,49 19.579 131,44 21.476 144,18 

XIX 30.600 31.155 101,81 31.967 104,47 33.120 108,24 

Skupaj  284.063 298.257 105,00 310.160 109,19 328.488 115,64 

 

6. Visoki scenarij, hospitalizacije – linearni trend 

 
2008 2015 2025 2035 

MKB-10 

Izhodiščna 
vrednost števila 
obravnav 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2025/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

I 10.651 13.147,10 123,43 15.429,66 144,86 18.568,69 174,33 

II 36.095 37.438 103,72 39.032 108,14 40.656 112,64 

III 2.851 3.517 123,37 4.638 162,69 6.183 216,89 

IV 7.710 9.035 117,19 10.229 132,68 10.865 140,92 

V 11.399 11.514 101,01 11.747 103,06 12.425 109,01 

VI 7.600 8.732 114,89 10.336 136,00 12.283 161,62 

VII 8.955 8.823 98,53 8.198 91,55 6.723 75,08 

VIII 1.950 2.366 121,32 2.632 134,98 2.825 144,86 

IX 39.689 45.813 115,43 54.243 136,67 62.015 156,25 

X 26.905 33.414 124,19 38.493 143,07 45.434 168,87 

XI 28.326 27.788 98,10 25.832 91,20 22.855 80,69 

XII 4.994 4.251 85,11 3.116 62,39 2.938 58,83 

XIII 19.358 21.822 112,73 26.832 138,61 32.839 169,64 

XIV 20.600 15.497 75,23 9.180 44,56 9.147 44,40 

XV 7.589 6.661 87,77 4.910 64,70 4.268 56,24 

XVI 1.072 18 1,65 31 2,86 40 3,75 

XVII 2.825 2.511 88,90 2.003 70,91 2.314 81,93 

XVIII 14.896 17.829 119,69 20.777 139,48 23.695 159,08 

XIX 30.600 31.590 103,24 32.868 107,41 35.076 114,63 

Skupaj  284.063 301.766 106,23 320.528 112,84 351.151 123,62 
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7. Osnovni scenarij, hospitalizacije – logaritemski trend 

 
2008 2015 2025 2035 

MKB-10 

Izhodiščna 
vrednost števila 
obravnav 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2025/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

I 10.651 10.839,12 101,76 10.736,18 100,80 10.692,33 100,38 

II 36.095 41.520 115,03 45.963 127,34 48.679 134,86 

III 2.851 3.056 107,19 3.463 121,45 3.908 137,08 

IV 7.710 8.133 105,48 8.801 114,16 9.291 120,51 

V 11.399 11.759 103,16 11.796 103,49 11.615 101,90 

VI 7.600 7.712 101,48 8.092 106,48 8.207 107,99 

VII 8.955 11.063 123,54 12.776 142,67 14.674 163,86 

VIII 1.950 1.944 99,69 1.888 96,81 1.792 91,89 

IX 39.689 44.991 113,36 52.628 132,60 60.104 151,44 

X 26.905 28.461 105,78 30.123 111,96 31.973 118,84 

XI 28.326 32.811 115,84 35.040 123,71 36.427 128,60 

XII 4.994 6.161 123,36 6.120 122,54 6.085 121,83 

XIII 19.358 19.829 102,43 21.326 110,17 21.963 113,46 

XIV 20.600 26.501 128,64 26.456 128,43 26.342 127,87 

XV 7.589 7.336 96,66 5.776 76,11 5.850 77,08 

XVI 1.072 2.485 231,90 1.904 177,66 1.608 150,00 

XVII 2.825 3.310 117,19 2.925 103,54 2.606 92,24 

XVIII 14.896 14.527 97,53 15.181 101,91 15.588 104,65 

XIX 30.600 33.032 107,95 34.488 112,71 35.891 117,29 

Skupaj  284.063 315.472 111,06 335.483 118,10 353.295 124,37 

 

8. Nizki scenarij, hospitalizacije – logaritemski trend 

 
2008 2015 2025 2035 

MKB-10 

Izhodiščna 
vrednost števila 
obravnav 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2025/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

I 10.651 10.796,79 101,36 10.380,50 97,46 10.066,64 94,51 

II 36.095 41.515 115,02 45.777 126,83 47.571 131,79 

III 2.851 3.054 107,12 3.438 120,60 3.801 133,32 

IV 7.710 8.118 105,30 8.660 112,32 8.920 115,70 

V 11.399 11.756 103,14 11.718 102,80 11.300 99,14 

VI 7.600 7.703 101,36 7.980 105,00 7.903 103,99 

VII 8.955 11.060 123,51 12.724 142,09 14.315 159,86 

VIII 1.950 1.937 99,32 1.827 93,70 1.689 86,62 

IX 39.689 44.989 113,36 52.502 132,28 58.795 148,14 

X 26.905 28.382 105,49 29.404 109,29 30.510 113,40 

XI 28.326 32.791 115,76 34.742 122,65 35.359 124,83 

XII 4.994 6.146 123,06 5.985 119,83 5.805 116,23 

XIII 19.358 19.825 102,41 21.208 109,56 21.404 110,57 

XIV 20.600 26.481 128,55 26.200 127,19 25.581 124,18 

XV 7.589 7.333 96,63 5.714 75,29 5.687 74,94 

XVI 1.072 2.456 229,17 1.728 161,25 1.400 130,60 

XVII 2.825 3.292 116,53 2.773 98,15 2.376 84,10 

XVIII 14.896 14.500 97,35 14.899 100,02 14.909 100,09 

XIX 30.600 33.015 107,89 34.185 111,72 34.782 113,67 

Skupaj  284.063 315.151 110,94 331.845 116,82 342.175 120,46 
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9. Visoki scenarij, hospitalizacije – logaritemski trend 

 
2008 2015 2025 2035 

MKB-10 

Izhodiščna 
vrednost števila 
obravnav 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2025/ 
2008) 

Napoved 
števila 
obravnav 

Indeks 
(2015/ 
2008) 

I 10.651 11.000,22 103,27 11.236,59 105,49 11.448,75 107,49 

II 36.095 41.850 115,94 46.699 129,38 49.939 138,36 

III 2.851 3.076 107,87 3.508 123,06 4.007 140,54 

IV 7.710 8.207 106,44 9.024 117,05 9.681 125,56 

V 11.399 11.991 105,20 12.276 107,70 12.258 107,54 

VI 7.600 7.814 102,82 8.359 109,99 8.620 113,42 

VII 8.955 11.090 123,85 12.854 143,54 14.868 166,03 

VIII 1.950 1.976 101,30 1.986 101,81 1.935 99,24 

IX 39.689 45.095 113,62 52.877 133,23 60.976 153,64 

X 26.905 28.737 106,81 31.043 115,38 33.512 124,56 

XI 28.326 33.179 117,13 35.891 126,71 37.801 133,45 

XII 4.994 6.257 125,28 6.368 127,51 6.450 129,14 

XIII 19.358 20.079 103,72 21.878 113,02 22.775 117,65 

XIV 20.600 26.962 130,88 27.432 133,17 27.654 134,24 

XV 7.589 7.702 101,48 6.278 82,73 6.270 82,62 

XVI 1.072 2.526 235,70 2.083 194,33 1.861 173,65 

XVII 2.825 3.381 119,70 3.141 111,19 2.902 102,73 

XVIII 14.896 14.734 98,91 15.716 105,50 16.419 110,22 

XIX 30.600 33.562 109,68 35.540 116,14 37.502 122,56 

Skupaj  284.063 319.217 112,38 344.190 121,17 366.880 129,15 

 

 


